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 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה"סגן ראש העירייה יו ד"עו, דורון ספיר :ה"השתתפו ה
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חברת מועצה כרמלה עוזרי  
חבר מועצה אהרון מדואל  
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חברת מועצה תמר זנדברג  
 
 
 

 מהנדס העיר 'אדר, חזי ברקוביץ :ה"נכחו ה
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מנהל מינהל החינוך . סדרור לוטן  
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 התוכן החלטה' מס
27/05/2009 

 1- ' ב09-0011
מדיניות תכנון מתחם המסילה   - 

 דיון פנימי לקבלת החלטה בלבד - (3)דיון באישור מדיניות 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  1' עמ

 

 :מיקום
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ל תת קרקעי "          קו רק
ל על קרקעי "קו רק         

          תחנת רכבת 
 
 
 

. כיכר המושבות, רחוב אלנבי: במזרח
. רחוב אילת, דרך יפו: בדרום
. ירושלים' רחוב קויפמן עד שד: במערב
. תוואי מסילת הרכבת: במזרח

 
.  דונמים128-  כ: שטח התכנית

 
. ע"אגף תב, איגרא מלצר :מתכנן

 
 .א"עת, פרטיים :בעלות

 
: רקע היסטורי

מיקום הפסים נקבע מדרום לנווה צדק .  הוחל בבניתה של מסילת ברזל בין ירושלים ליפו1890- ב
ולצורך בנייתה בותרה הקרקע ונבנו ( רחוב אילת-היום דרך יפו)שכם -ומצפון לציר יפו (1887- שהוקמה ב)

.  קירות תומכים
. 20-קו המסילה היווה את הגבול הדרומי של התפתחות היישוב היהודי בסביבה עד לסוף שנות ה

. 1903- בין ציר המסילה לתוואי הרכבת נבנתה השכונה הגרמנית הטמפלרית וולהלה החל מ
.  הוקמה שכונת פלורנטין על בסיס המשך רחוב הרצל לכיוון דרום1927- ב

היה  (טמפלרים)בסמיכות לתחנת רכבת ולאור התושבים שגרו בו ,  ערים2בין - עקב מיקום המתחם
. שהיו בעיקר לתעשייה, המתחם ייחודי ונבדל מסביבתו הן מבחינת אופי הבניה והן מבחינת והשימושים

א היווה אזור "בזמן מלחמת העולם השניה ועד קום המדינה מתחם המסילה שהיווה גבול בין יפו לת
. קרבות

לאחרונה הוחל בשיפוץ חלק . עד תחילת עשור זה רוב המבנים במתחם הוזנחו ושימשו לתעשיה ומסחר
. מהמבנים ולמתחם נכנסו ונכנסים מגורים הן באופן חוקי והן באופן לא חוקי

 
:  מצב השטח בפועל

במתחם מספר . חיץ בין אזורים שונים של העיר שמאפייניהם שונים ביותר, המתחם מהווה אזור ביניים
.  רב של מבנים לשימור לצד מבנים ירודים רבים

 
: מצב תכנוני קיים

: התכניות העיקריות החלות על המתחם הינן
  יפוA –מ19-  קובעת את האזור לשימושים מעורבים בבינוי בגובה של עד כ ' .

 44 –מייעדת את המגרשים לתעסוקה ומגורים. כמעט עד רחוב פינס,  חלה בחלקו המערבי של המתחם .

 אילת

 הרצל

נחלת 
 בנימין

 פינס

 שלוש

 דרך יפו

 קויפמן

 אלנבי

 אליפלט
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 1200 –אברבנאל מערבה אמור להיות מורחב /רחוב אילת מרחוב שלוש.  כל השטח הוגדר לתכנון בעתיד
פ תכניות "הוועדה רשאית לאשר בניה עבהתאם לתכנית זו . על חשבון המגרשים הצפוניים'  מ32- ל

     .תקפות קודמות אם אינה סותרת תכנון עתידי

 2650חלקם לשימור במגבלות מחמירות וחלקם לשימור ,  חלה על מספר מבנים–תכנית השימור ' ב
. המאפשר תוספות בניה

 ציר ) תוואי לרכבת הקלה הנמצאת בתת קרקע עד המשך רחוב אליפלט – הקו האדום – 5/1מ "תמ
. ויוצאת מעל לקרקע לכיוון שדרות ירושלים (תחנת אליפלט, שלבים

 תכנית להרחבת ציר שלבים המגיע מדרום לכיוון מנשיה כציר תנועה משלים למעבר – דרך שלבים 
הרחבת הדרך . הרחבת הדרך לשישה נתיבים קודמה עד לרחוב אילת. ירושלים' הרכבת הקלה בשד

נבחנת התחברות הציר לקויפמן בהתאם לתכנון שיוצע . בתחום מתחם המסילה תבוצע בתכנית נפרדת
. בתכנית מנשיה

 המשך יהודה ,  לאור קידום התכנון בפועל של הקו האדום מתוכננת דרך תת קרקעית– פ המסילה"שצ
מעל לדרך התת קרקעית מתוכנן . ל"מעל לתוואי הרק, הלוי ממערב לנחלת בנימין וממזרח לשלבים

. פ"שצ
 

: תכניות נקודתיות
התכניות הנקודתיות שקודמו ריכזו והגדילו זכויות בניה על מנת לשחרר שטחים לציבור ולטובת שימור 

. מבנים
 מבנים 3כולל , (' מ180גובה עד ,  למגורים365%שטח עיקרי ) בנוי – מגדל נווה צדק – מתחם נחושתן

. לשימור
. (' מ130גובה עד ,  לתעסוקה400%)בתיקוני מסמכים , החלטה למתן תוקף -  מתחם ניבה
. (למגורים'  מ130תעסוקה בגובה של עד / למגורים300%) בהפקדה – מתחם ליבר

 4כולל , (' מ135גובה עד ,  למגורים ומשרדים350%) הומלץ להפקדה בוועדה המקומית – מתחם האטד
. מבנים לשימור

 קומות הכולל גני ילדים לתנועה 2-4מקודם ביצוע למבנה ציבורי בן ,  תכנית מאושרת– בית לורנץ
. הקונסרבטיבית

 
 דיירים 1,700-  מועסקים ו1,800 בערך  פ תכניות שבהליך" במתחם המסילה קיימים ומתוכננים עכ"סה

 . (ד" יח740-כ)
 
 

ניבה                            ליבר     האטד   נחושתן    לורנץ                        
 

 :מצב תכנוני מוצע
 
 
 
 
 
 
 

רחוב אילת -דרך יפו, ציר שלבים, (תחנת אליפלט) הרכבת הקלה –למתחם מתנקזים צירי תנועה חשובים 
. וכביש המסילה התת קרקעי

 
: יתרונות המתחם

, תעסוקה,  עירוב שימושים של מגוריםמהווה אזור ובו, תרבות ופנאי,  לתעסוקהמיקום מרכזי ונגיש
 ריבוי, במתחם המסילה עצמו והתחדשות ופיתוח במתחמים גובליםקיימת היום מגמה של , מסחר ופנאי

. מבנים לשימור
 

: חסרונות המתחם
תכנונית  תכניות נקודתיות תוך אי בהירותבעבר קודמו , בין חלקי העירפיזי ותפיסתי המתחם מהווה חיץ 

מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים , עומס תחבורתי ומחסור בחניה, לגבי התפיסה הכוללת של המתחם
.  במתחם ובמתחמים גובלים בוובנויים
שני גורמים אלה מהווים מכשולים . חלקות רבות במתחם הינן קטנות או מרובות בעלים, כמן כן

 . שתוצאתם חוסר פיתוח והתפוררות המקרינה על הסביבה כולה

 הרצל אילת

נחלת 
 בנימין

 קויפמן

אליפלט 
 שלבים

 פינס

 דרך יפו

 שלוש
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: התכנון המוצע
לאור הבעיות ביצירת מנופים לפיתוח המתחם הוחלט כי יש לקבוע עמדה השומרת על המרקם הייחודי של 

, המתחם והסובב אותו אולם המאפשרת יצירת חללים ציבוריים תוך עליה נקודתית ולא רציפה לגובה
.  הדגשת נקודות ציון עירוניות ושמירה על מרחב בנוי ופתוח נמוך יותר ביניהן

 
: לפיכך נקבעו עקרונות העל הבאים

 וחיזוק  (שמירה על חלוקה לבלוקים עירוניים)י חיזוק הגריד העירוני "יחוזק הרצף העירוני ע
.  המעברים צפון דרום בעיקר להולכי רגל

  השימושים בתוך המתחם יותאמו לרצף העירוני צפון דרום תוך שמירה על אופי עירוני הכולל מינונים
כולל שטחים )תרבות בילוי ופנאי , מסחר, מלונאות, תעסוקה, שונים של עירוב שימושים של מגורים

. (ציבוריים
 אולם ,  הדפנות תיבננה בתכסית גבוהה תוך שילוב המבנים לשימור–רחוב אילת -יישמר חתך דרך יפו

 . על דופן הרחוב אלא בנסיגה ממנו (' מ20- כ) קומות 7-לא תותר בניה גבוהה מעל ל

 לאורך הדופן הדרומית קיימות ). לאורך הדופן הצפונית תותר בניה גבוהה, בנקודות אסטרטגיות בלבד
.  ( קומות13תכניות מאושרות המתירות בניה בנקודות מסוימות עד לגובה של 

  בחלקו . בעיקר לטובת הרחבת מדרכות, רחוב אילת יורחב בחלקו המערבי- חיזוק תנועת הולכי רגל
. י קולונדות"תורחבנה המדרכות ע, במקומות בהם ניתן, המזרחי

 פיתוח מוקדים עירוניים בצמתים - תינתן משמעות אדריכלית לצומת שלבים וצומת קויפמן
. העיקריים

  אופי השימושים הציבוריים יותאם לאופי הסביבה הגובלת ולשימוש העיקרי במתחם ובכל מתחם
    .בנוסף לשטחים פרטיים הפתוחים לציבור, ייקבעו שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים

 בקרבה , במרכז. (כולל מסחר ומלונאות)ר רוב השימוש יהיה לתעסוקה "הקרוב למע, באזור המזרחי
יינתן משקל  (אליפלט)בסמוך לתחנת הרכבת הקלה  .השימוש העיקרי יהיה למגורים, לשכונות מגורים

 .לתעסוקה ומערבה מכך השימושים העיקריים יהיו למלונאות ומגורים

 מירב השטחים הציבוריים הפתוחים ימוקמו מצפון למתחם ויקושרו לתוואי המסילה .
 

 לפי ממוצע של .ד" יח1400- כ כ"סה, ד" יח660-כ– ד אפשרית "תוספת יח, 740– ד קיימות ובהליכים "יח
 . נפשות3800- נפשות למשק בית מדובר באוכלוסיה של כ2.7

 
 ר " מ84,000– מלונאות ומסחר קיימים ובהליכים , שטחים לתעסוקה

 ר " מ160,000-כ– כ שטחים לתעסוקה "ר     סה" מ75,000-כ– פוטנציאל שטחים לתעסוקה 
 
 

: תנועה
: י אחרים"י כמה עורקי תנועה ונחצה ע"המתחם מוגדר ע

 תכניות עתידיות לאזור מדגישות את . צ"הכולל נת, רחוב אילת הינו עורק תחבורה ראשי-דרך יפו
. חשיבותו של הרחוב ואף מתוכננת בו תנועה דו סיטרית לכלי רכב פרטיים

  מרחוב פינס .  במצבו הנוכחי התוואי משמש ברובו לחניה או כדרך גישה לחניונים–רחוב המסילה
, עם ביצוע הרכבת הקלה והכביש התת קרקעי. מפני מגרשים סמוכים'  מ6מערבה ברובו נמוך בכעד 

 קויפמןשלבים 
ם -י' שד

הרצל  . נאלנבי 
בנימין 

מגורים 

מלונאות ומסחר , תעסוקה

ציבורי פתוח 

ציבורי בנוי 
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פ מעל יוכל לאפשר את הקישורים הנדרשים "ביצוע השצ. גם ציר זה יהווה עורק תנועתי ראשי באזור
. מערב חופשית ללא קרבה לתנועה סואנת-כל כך בין צפון לדרום ויאפשר תנועת מזרח

 עם מעבר הרכבת כלי הרכב הפרטיים . מהווה היום ציר פקוק בכלי רכב פרטיים- שדרות ירושלים
. ירושלים יפותחו כמרחב ירוק להולכי רגל' יופנו בעיקר לציר שלבים ושד

 הצומת שתיווצר . ר"יהווה כניסה דרומית לעיר לכלי רכב פרטיים וציבוריים לאזור המע- ציר שלבים
בין שלבים לתוואי הרכבת הקלה תהווה מוקד עירוני חשוב היושב על תחנת רכבת והנגיש לכל כלי 

. כמו כן המשך שלבים צפונה יקשר את יפו לצפון העיר הן לתנועה מוטורית והן להולכי רגל. התחבורה
 ל המחזקת את הנגישות "מהווה עורק תחבורה ציבורית ראשי בעיר ובו תמוקם תחנת רק- רחוב אלנבי

. לחלקו המזרחי של המתחם
  הפעילות העירונית לאורכו . פעיל מאד ובשעות מסוימות עמוס מאד,  רחוב מסחרי–רחוב הרצל

יש לאפשר את . התחזקה בשנים האחרונות ומכיוון שמשני צידיו מבנים לשימור לא ניתן להרחיבו
. שימור המבנים ולתת לצומת את החשיבות הראויה לה

 שאר הרחובות החוצים את המתחם הינם רחובות צרים , למעט רחוב הרצל ורחוב נחלת בנימין
רחובות אלא יפותחו . חלקם לא חוצים מצד לצד אלא מהווים כניסות למגרשים במתחם, במיוחד

דרום נוספים -בנוסף יפותחו מעברי צפון. 'גינון וכו, תוך שמירה על מדרכות, בייחוד לטובת הולכי רגל
. 'המשך קומפורט או אולשן וכו, להולכי רגל בהמשך לרחוב אוארבך

 
: חניה

פ גובר הצורך ביצירת "עקב הפיכתו לשצ. תוואי המסילה משמש היום כמאגר החניה העיקרי בסביבה
ל והאוטובוסים "במקביל הרק. גם לאחר הפעלת הרכבת הקלה, מספיק חניונים הפתוחים לציבור בסביבה

לפיכך יש לקבוע תקני חניה מופחתים לשימושי התעסוקה . הופכים את הסביבה למקום נגיש ביותר
. לקבוע מעבר לכך חניונים ציבוריים/בסביבה אולם לקבוע כי חניונים אלא יהיו פתוחים לציבור הרחב

 
: שימור

אחרים , חלק מהבניינים בבעלות פרטית. ברובם לשימור במגבלות מחמירות,  מבנים לשימור30- במתחם כ
כמו כן . שימור מבנים אלו יכול להעשיר את החוויה העירונית ותורם להחייאת הרחובות. י"בבעלות ממ

רחוב -שימור המבנים מחייב על שמירת חתך הרחוב היות ומבנים לשימור קיימים בשתי דפנות דרך יפו
רק בחלק שממערב לציר שלבים ניתן יהיה להרחיב את רחוב אילת היות ואין בדופן הצפונית מבנים . אילת

. לשימור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :יצירת מוקדים עירוניים

  צומת אלנבי דרך יפו–  
עקב . וטו'כולל שימור המבנה שלאורך מתחם פיג,  קומות7מוצע כי מוקד זה ישמור על גובה של עד 

פיתוח כיכר המושבות וסביבות . קרבתו לתחבורה ציבורית עיקר השימוש בו יהיה למסחר ותעסוקה
כיום יצא לתכנון נושא המרחב הציבורי והדפנות של . ל באלנבי יהיו חלק מחשיבה זו"תחנת הרק

.  מוקד התחנה כחלק מפרוייקט הנראות העירונית שסביב תחנות עיקריות בעיר
 

 אילת

 הרצל

 קויפמן

אליפלט 
 שלבים

 פינס

 שלוש דרך יפו

נחלת 
 בנימין
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 צומת הרצל דרך יפו –  
הבינוי בצומת יהיה נמוך תוך שימור המבנים משני צידי . ר ההיסטורי מדרום"מהווה כניסה למע

בניה מגדלית מאושרת תבנה ממזרח לצומת בהסטה מציר המגדלים שלאורך הרצל מצפון . הצומת
עיקר השימושים המוצעים הינם מסחר .  קומות7גם ממערב לצומת מוצע בינוי של עד . (ניבה)למתחם 

. ר ההיסטורי"ותעסוקה כהמשך לרצף השימושים של המע
 
  אילת –צומת שלבים–  

ר "ר ההיסטורי ומע"צומת זו מהווה את הפרק המקשר בין המע. ליבו של המתחם החשוב ביותר
בנפחי בינוי שונים הנבחנים )ר המתפתח לאורך שלבים "המטרופוליני המגיע מצפון ומזרח לבין המע

. העולה מדרום (לאור העקרונות שיגובשו בתכנית המתאר
 
 ירושלים' שד-קויפמן- צומת אילת –  

פ התכנון "ע. המתחם מסתיים בחלל עירוני מיוחד המחבר בין רצועת החוף לבין שולי יפו העתיקה
יש לתת את הדגש העירוני בתחום . המתגבש נראה כי אזור זה יוותר ברובו פתוח או בבניה נמוכה

. מתחם לפיד תוך יצירת חלל מרחב עירוני פתוח ובדגש על מלונאות
 

: חלוקה למתחמי משנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : המוצעיםשימושיםה
כולל מסחר )ר רוב השימוש יהיה לתעסוקה "הקרוב למע, (ניבה גת רימון, וטו'מתחם פיג) באזור המזרחי

השימוש , בקרבה לשכונות מגורים, (שלוש-הגוש הגבוה החלק המזרחי של אליפלט) במרכז. (ומלונאות
 .העיקרי יהיה למגורים

השימושים העיקריים  (לפיד)יינתן משקל לתעסוקה ומערבה מכך  (אליפלט)בסמוך לתחנת הרכבת הקלה 
. יהיו למלונאות ומגורים

 
: שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים

לאור צפי האוכלוסיה הן במתחם והן בשכונות , פ בחינה שנעשתה בשיתוף עם היחידה לתכנון אסטרטגי"ע
כחלק מוצע כי , (שטחי ציבור ביצחק אלחנן וכדומה)הגובלות ולאור תכנון המקודם גם בשכונות אלה 

יקבעו בכל פרויקט שטחים , וכמענה לתוספת התושבים, מחיזוק הקשר עם השכונות שמצפון ומדרום
 .ציבוריים בנויים ופתוחים

 לטובת הדגש יהיה על יצירת שטחים פתוחים עירונייםי או באזורי מוטי התעסוקה באזור המזרח
 .באזור המגורים הדגש יהיה על יצירת שטחים למבנים ציבוריים ולשטחים פתוחים, המועסקים בסביבה

בעדיפות שניה יוקצו שטחים בנויים לציבור . העדפה תהיה לייצר מגרשים נפרדים שירשמו על שם העירייה
יקבעו בפרוייקטים , בנוסף לשטחים הציבוריים ומעבר למכסות הנדרשות. בתוך הפרוייקטים המוצעים

. שטחים פרטיים פתוחים לציבור
: השטחים הנדרשים הינם
-  שטחים בנויים ציבוריים 

 . דונם לשירותים כלל עירוניים3.8- דונם לצרכים מקומיים ו14.6נדרשים 
 .ס יסודי ומרכז קהילתי" כיתות בי8,  כיתות גן6,  כיתות מעון יום4: שירותי ציבור נדרשים

  במגרש ציבורי במנשיה שמחוץ םס ימוק"הבי, עקב צורתו של המתחם וקרבתו לתכנית מנשיה
 . דונמים8 במגרש בשטח של לפחות למתחם

 .(ר לנפש" מ5לפי )פ מקומי " דונם שצ19נדרשים  -שטחים פתוחים ציבוריים 
 

 האטד
 נחושתן

 ליבר

 שלוש-אליפלט הגוש הגבוה גת רימון-ניבה וטו'פיג
 לפיד
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שם 

המתחם 
 %שימושים 

עיקרי 
ד "יח' מס

 (ר"מ)
ר "מ

תעסוקה 
פ "שפפ "שצצ "שבקומות 

גת -ניבה
רימון 

 40עד  400מסחר משרדים 
(3,000 )

 0.5 דונם 1ר בנוי " מ600 26 14,000

מגורים או ליבר 
משרדים 

* 150עד  300
(13,600 )

על ) כיתות גן 2 32עד * 13,600
 ( דונם1פ "שפ

  דונם 1

מסחר , מגוריםהאטד 
ומשרדים 

 125עד  350
(10,625 )

  ר בנוי " מ1500 32 2,500

 240-כ 365מגורים נחושתן 
(20,550 )

 דונם 2   38 

, לורנץ
משרד 

העבודה 

  מבני ציבור 
 ---------

 דונם 4 2-4 
 כיתות גן 2

  

 150 350מגורים ומסחר לפיד 
(12,750 )

23,000 
כולל 

מלונאות 

 2עד 
מגדלים 

 דונם  2
 כיתות גן 3

 1.5 דונם 2

מסחר , משרדיםאליפלט 
ומגורים 

 200 
(17,000 **)

 2עד  50,000
מגדלים 

 דונם  3
 כיתות גן 7

  דונם 5

מסחר , משרדיםגוש גבוה 
ומגורים 

 75 
(6,375 **)

7,500     

     2,000  מסחר משרדים וטו 'פיג
  דונם 12     פ "שצהמסילה 

מגורים מסחר קיים 
ומשרדים 

 123 
(10,455 **)

72,000     

 10 כולל 10.4     נדרש 
כיתות גן 

19  

כ "סה
מוצע 

  1,103 
(94,355 )

 14 כולל 12.1  184,000
כיתות גן 

21 
דונמים 

4 
דונמים 

 אופציה למגורים או תעסוקה     –ר " מ13,600בתכנית *   
 ר עיקרי" מ85ד חושב לפי ממוצע של "שטח יח** 

 
 
 

: מקרא
ציר הולכי רגל 

 

שטח ציבורי פתוח 
 

 שטח ציבורי בנוי

הרצל 

אלנבי 
. נ

בנימין 

שלוש 

אליפלט 
שלבים 

-קויפמןרבך אאו

 ם-י' שד

אילת - דרך יפו 

המסילה 
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: עקרונות התכנון למתחם לפיד
 .  יצירת מנוף להתחדשות

, מלונאות, תעסוקה, (ד" יח150)מגורים : השימושים במתחם
. צ"פ ושב"שצ, מסחר

. מגדלים 2= ל "בינוי בתכסית נמוכה ותוספת זכויות בקרבה לרק
.  ( דונם2.8)ם -י' פתיחת שטחים פתוחים לציבור כולל כיכר לשד

.  דונם שטח למבני ציבור2- הפרשת כ
. בין יפו למתחם התחנה– חיבור צפון דרום 

. הרחבת רחוב אילת ושמירה על דופן הרחוב
. חלוקה למנות ביצוע

 
 

: עקרונות התכנון למתחם אליפלט שלוש
 .כולל מסחר לאורך רחוב אילת, קביעת שימושים מעורבים

. קביעת תוספת זכויות עקב קרבה לרכבת הקלה
 דונם שטחים פתוחים ציבוריים לאורך תוואי 5קביעת לפחות 

. ובתוך המבננים המסילה
 כיתות מעון 4- כיתות גן ול3- דונם למבני ציבור ל3קביעת לפחות 

. או יותר
עולה כי בינוי , מאחר ונבחנו חלופות של בניה נמוכה יותר במתחם

לא יאפשר פינוי שטחים לציבור ואינו ממצה את " מרקמי"
הפוטנציאל האפשרי במתחם נגיש כל כך היושב בין היתר על 

בינוי לפיכך מוצע . (מתחם התחנה)בילוי ופנאי , מוקד תרבות
, ובקרבה לתחנה, המרכז לגובה את הזכויות בצומת עם שלבים

.  קומות לכיוון נווה צדק6- שמירה על דופן של לא יותר מ ולרחוב אילת  וחצי קומות כדופן6שמירה על  
. ר לתעסוקה מלונאות ומסחר" מ70,000ד ועד " יח280בניה של עד 

 
 

: עקרונות התכנון למתחם הגוש הגבוה
 מבננים הכוללים מגדל הנמצאים בהליכי 2במתחם , חוץ ממגדל נחושתן

  .אישור תכנית
.  קומות7-בשאר המבננים תותר תוספת בניה של עד כ

 .לכיוון רחוב אילת תישמר דופן בנויה מסחרית
בפינת הרחוב עם הרצל 

ישומרו המבנים לשימור 
בה לא , והחלקה הצפונית
תופקע  , ניתן לממש בניה

טובת הרחבה מקומית ל
 פ שמעל לתוואי"שצשל ה

 . המסילה
תוספת הזכויות תאפשר 

 .(מלונאות ומסחר, ר לתעסוקה" מ7500-ד ו" יח75-כ)רומנו   של ביתוחידושאת 
 
 

: גת רימון-עקרונות התכנון למתחם ניבה
-כ) למגורים 25%הקמת מגדל לתעסוקה עם אפשרות לעד אושרה 
 .(ר שטחים עיקריים" מ17,000

המחובר גם לשטחים הפרטיים , פ"תוואי רחוב גת רימון הוסב לשצ
 .הפתוחים במגרשים

. ר שטחי ציבור בנויים במגדל" מ600כמו כן נקבעו 
רציפות קו על השתלבות במרקם העירוני הקיים ושמירה נשמר עקרון ה

 .חזית מסחריתהכולל קולונדה והרחוב בגובה שש וחצי קומות 
שישלים את  (גת רימון) קומות 11- בנוסף תותר הקמתו של מבנה בן כ

. הבניה המתחדשת במתחם תוך שימור הבנים שעל רחוב הרצל
 
 

 ניבה

גת 
 רימון
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 :וטו'עקרונות התכנון למתחם פיג

 ללא הוספת תוספות וטו'שימור האופי הייחודי של רחוב פיג
 .מרובות

. שימור המבנה בצומת עם אלנבי
. יצירת גינה עירונית לכיוון רחוב אלנביבמידת האפשר 

בלבד          הוספת זכויות וקומות לדופן נחלת בנימין לשימושי תעסוקה 
. (ר" מ2,000-כ)

. מקווה ישראל-הדגשת הבינוי בצומת אלנבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 21/01/2009מיום ' ב09-0001בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
 :מהלך הדיון

. שרון שפר מתכננת צוות מרכז הציגה את המדיניות המוצעת בפני הועדה
: הערות חברי ועדה

. יש לקבוע שלביות במסמך המדיניות במיוחד שלביות לגבי ביצוע שטחי ציבור
. יש לתת לחברי הועדה זמן ללמוד את התכנית ולסייר במקום

. יש לקבוע תהליך כלשהו של שיתוף ציבור בתכנית
יש להכין מסמך , מבקש לכרוך את התכנית בהצגה של מערך תחבורה כולל– להגנת הטבע ' נציג חב– גיא 

. סטטוטורי
. מבקשים לשתף אותם בקביעת המדיניות– ועד פעולה נווה צדק – טל 

מבקשת תכנית סטטוטורית עם , שלביות לבינוי, יש להציג פתרון תחבורתי– פלורנטין – ליאת איזקוב 
. שלביות ברורה

. ע מסר שלא ניתן לקבוע שלביות במסמך מדיניות"מה
 
 

: החלטת הועדה
: לשוב ולדון לאחר

  .סיור של חברי הועדה במקום .1
כולל צירים ירוקים והרכבת  ('משלבים עד יצחק אלחנן וכו)הצגה של נושא התכנון התנועתי  .2

  .הקלה בפני הועדה
  .הצגת האפשרות לשלביות בתכנון הפרויקטים .3
  .ע על שיתוף ציבור בתכניות נקודתיות או תכנון מתחמי משנה"דיון אצל מה .4

 
 

ארנון גלעדי וכרמלה , פאר ויסנר, וולנר-רחל גלעד, שמוליק מזרחי, נתן וולוך, מיטל להבי: משתתפים
 .עוזרי

 
 
 
 
 

אלנבי 

מקווה 

ישראל 
דרך 

יפו 



 החלטה' מס
 
  

 

2007ת ספטמבר "מבא  9' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 20/05/2009מיום ' ב09-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 :למערך התנועתי
את תכנון התנועה שקודם בעבר ואת , שלמה פלדמן מנהל אגף התנועה הציג את ההיסטוריה התכנונית

. קלישר ויצחק אלחנן, המסילה, כולל שלבים, מערך התנועה המוצע לדרום מערב העיר
חשש שכל התנועה תעצר באזור , חתך רחוב יצחק אלחנן, היכן החניונים הציבוריים: שאלות חברי הועדה

. 'חשש מעודף תנועה מכיוון רחוב שלבים וכו, כל בו שלום ולא יהיה לה לאין להישפך
שלמה פלדמן ענה לשאלות חברי הועדה על המערכת הכוללת והסביר הפתרון התנועתי המוצג כאן מאפשר 

את , לתנועה העוברת להישאר בהיקפי השכונות ומשחרר את הרחובות הפנימיים לתנועה מקומית בלבד
. 'הבעיתיות בחלק מהצירים עקב מעבר הרכבת הקלה וכו

 
: למתחם המסילה

. שרון שפר הציגה שוב בפני הועדה את המצגת של מתחם המסילה
. 'חברי הועדה שאלו על מימוש שטחים ציבוריים ועל חניה וכו

שלמה פלדמן ענה לענין החניה כי תנאי לכל מתחם שייבנה במתחם המסילה יהיה בניית חניון שיהיה פתוח 
או לחילופין אחוזות חוף יפעילו , י קריטריונים של אחוזות חוף"לרווחת הציבור בשעות הערב ויפעל עפ

. אותם בשעות הערב
אשר מאוחדים , מבקש קביעת מדיניות תוך שיתוף ציבור מלא של נווה צדק ופלורנטין– תושב נווה צדק 

. בדעותיהם נגד מגדלים ונגד הכנסת התנועה לתוך השכונות
ושואלת איך ניתן להבטיח את ביצוע , מבקשת שהיה נספח תנועה ותחבורה– תושבת פלורנטין – ליאת 

. מבקשת שהמדיניות תאוגד בתוכניות סטטוטוריות. המטלות הציבוריות בפועל
ע מסר "מה. דיווח לועדה ששיתוף ציבור נעשה לאורך כל הדרך במתחם המסילה– ע חזי ברקוביץ "מה

ל "לועדה שהשימוש בתחבורה הציבורית כיום הולך ויורד ומטרת התכנון הכולל היא שהתכניות הנ
. תגברנה את השימוש בתחבורה הציבורית

 
לשבוע הבאה ' ויצחק אלחנן ג, ליבר, מדיניות מתחם המסילה: דורון ספיר החליט להעביר את הנושאים

. ועדת רישוי כנושאים ראשונים לדיונים פנימיים ללא קהל (27.5.09)
 

: הועדה מחליטה
לדיון פנימי ' לשוב ולדון בשבוע הבאה בועדה רישוי כנושא ראשון יחד עם תכניות ליבר ויצחק אלחנן ג

. לצורך קבלת החלטה בלבד
 

אסף , דן להט, נתן וולוך, תמר זנדברג,  שמוליק מזרחי, שמואל גפן, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים
. בנימין בביוף וארנון גלעדי, אהרון מדואל, זמיר

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (1החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

שלבי התקדמות הבניה של שטחי ציבור מול , חברי הוועדה הציגו שאלות בעניין הקצאת שטחי ציבור
 .המערך התנועתי הכולל ושיתוף ציבור, תוספת תנועה הכרוכה בפרוייקטים, התקדמות המתחמים

. שרון שפר הציגה שוב את המצגת של המדיניות
ע ענה לשאלות חברי הועדה והציג כי מדובר במדיניות שתקבע את עקרונות התכנון המפורט אשר "מה

. יובא בפני חברי הוועדה לעת קידומו
 

: הועדה מחליטה
,  אהרון מדואל– נגד 3, שמוליק מזרחי וארנון גלעדי, קול כפול- דורון ספיר– בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 
. הוחלט לאשר את המדיניות כמפורט בדרפט לעיל ( כרמלה עוזרי– נמנעת 1, תמר זנדברג ודן להט

 
שלמה , דן להט, תמר זנדברג, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים

. וכרמלה עוזרי, זעפראני
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 לאחר שמיעת התנגדויות ולאחר דיון במתחם המסילה- דיון פנימי 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  11' עמ

 

דיווח לוועדה  :מטרת הדיון
 

  תכנית בסמכות :ע"מסלול התב
הועדה המחוזית 

 
 המסילה ’  דרומית לרח:מיקום

   ורחוב פינס   443בין הרחובות  
ומצפון לדרך יפו  

 
 פינס ' מסילה פינת רח'  רח:כתובת

ג 2,ב2,א2,2'  רח37-39' מס
 

 דונם 6.03   :שטח קרקע
 

יסקי -סיוון-  יסקי:מתכנן
 

   האחים עופר הנדסה ופיתוח :יזם
מ  "עלית תעשיות בע, מ"בע

 
   האחים עופר הנדסה ופיתוח:בעלות

א "מ ועת"עלית תעשיות בע, מ"בע
 

: חלקה/גוש
 

גוש גוש 
חלקי 

חלקי חלקה 
חלקה 

6925  8  
6925  13  
6925  125 X 
6925  142  
6925  143  
6925  145 X 
7012  12  
7012  20 X 
7012  21  

 
.   מגרש ריק המשמש כחנייה:מצב השטח בפועל

 
ובין תוואי , מתחם ליבר כלול במתחם המסילה המשתרע בין רחוב אלנבי לחוף הים  :מדיניות קיימת

 (רוטשילד' שד)ר "האזור סמוך למתחם המע.  אילתרחוב- יפוודרך (ירושלים- יפו)המסילה ההסטורית 
נווה : עם זאת יש לראות את המתחם כמחבר בין שכונות המגורים. מ"ר בתמ"מע/ומוגדר כאזור תעסוקה

. וכאזור המשלב פרויקטים למגורים- צפון יפו' ושכ, פלורנטין, צדק
וכן  ריכוז המבנים , תעסוקה ומסחר, ייחודו של האזור ושילוב היעודים ההסטורי הכולל שימושי מגורים

, ניבה, תכנית נחושתן). הביאו לאחרונה ליוזמות פיתוח פרטיות במתחם, לשימור באזור והקרבה לים
, מלונאות, אזור למגוריםהכוללת - י תכנית מתחם מנשייה"י העירייה וממ"כ מקודמת ע"כ. (האטד, לפיד

. וילנד, ר הטמפלרי"ומתחם לשימור הכולל את  מבני תחנת הרכבת ומבני ביהח, צ"שב
. העירייה מקדמת בימים אלו  עבודת תכנון לגיבוש עקרונות מדיניות לבינוי ולפיתוח מתחם המסילה

בדגש על שיפור סביבת הולכי , המגמה היא להמשיך ולפתח את האזור כמתחם המשלב שימושים מעורבים
. הרגל והקשר בין הפרויקטים השונים ובין השכונות שמצפון ומדרום למתחם

 :לבניה גבוההנוספות  תכניות קודמומתחם ליבר נכלל במקטע הגוש הגבוה שבו 
 . בנוי–  מבנים לשימור3',  מ180 גובה , קומות38עד ,  למגורים365%: מתחם נחושתן

הומלץ -  מבנים לשימור4',  מ135 גובה , קומות32עד , למשרדים מסחר ומגורים 350% :מתחם האטד
.  י הוועדה המקומית"להפקדה ע
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עקרונות הבינוי שמומלצים לאזור זה קובעים שמירה על דופן מרקמית של בינוי לאורך דרך אילת בבניה 
העמדת הבנין הגבוה תהיה בחלקי המגרש שיבטיחו אפשרות פיתוח רציף של ,  קומות7שלא תעלה על 

. ' וכושילוב מבנים לשימור, שטחים פתוחים למעבר הציבור
  

  :מצב תכנוני קיים
איחוד וחלוקה ל תכנית התכנית הינה. 1991-  שאושרה ב(מתחם ליבר) 2342ע "תבעל המגרש חלה 

 18מטרת התוכנית  ליעד את השטח לאזור מסחרי מיוחד וחניה לציבור לשם הקמת בנין בן . בהסכמה
, בידור, מעל קומת קרקע למסחר,  למכונות17קומה ,  טיפוסיות למשרדים16)'  מ58 ובגובה של קומות

כ קובעת התכנית הרחבות וביטול דרכים "כ. (מקלט ושירותי הבית,  מרתפי חניה3מלאכה ואיחסון ומעל 
 המבנה .מגרש של דונם לחנייה ציבוריתלובנוסף  (ר" מ13,617) משטח נטו  300%-  וזכויות בניה, קיימות

 (פ התקן התקף"ע) 330מספר מקומות החניה שהוצעו היו . פ תכנית זו משתרע על פני דונם וחצי"המוצע ע
.  מקומות חניה ציבורית140לפרוייקט ובנוסף 

 
: מצב תכנוני מוצע 

 300%- ל לא מעבר- היזמים מבקשים לקדם תכנית ללא שינוי בזכויות הבניה לשטחים עיקריים קרי
 .ושינוי בהוראות הבינוי, הוספת יעוד מגורים- בעיקרו, מבוקש שינוי יעוד. שנקבעו בתכנית התקפה

 קיימת אפשרות להוסיף שימוש מלונאי לעת הגשת .  תכנית איחוד וחלוקה חדשההינההתכנית המוצעת 
. הבקשה להיתר בניה

 לשטח פרטי פתוח, (לבניה למגורים או למשרדים) מטרת התוכנית ליעד את השטח לאזור מגרש מיוחד
 : הכולל(פ"שצ)ולשטח ציבורי פתוח  (פ"שפ)

 תיקבע זיקת הנאה  (המסילה' צמוד לרח)בחלקו הצפוני של המתחם , בתחום השטח הפרטי
לשטחים פ המוצע בתוואי המסילה והמשך "תהווה הרחבה של השצלמעבר הולכי רגל אשר 

 .  פתוחים בתכנית האטד ונחושתןה

 יקבע מעבר בזיקת הנאה מכיוון בין תוואי המסילה לדרך יפו. 

 פים בשטח כולל של כדונם"ייקבעו שני שצ. 

 ר בניה" מ400נקבעה האפשרות לבנות מבנה ציבורי בהיקף של  (שהינו כדונם)פ "בתחום השפ. 
 שטחי .  מקומות חניה70 בהיקף של בתחום התכנית יוקצה שטח לחניה תת קרקעית לציבור

יוקצו בהסדרי הקרקע בכפוף להסכמות ,החניה הציבורית ושטחים אחרים שמיועדים לציבור 
 .ולאישור של אגף הנכסים

 הגישה למרתפי החניה תהיה מרחוב פינס .
 

  משרדים: 1אלטרנטיבה 
.  מסחר בקומת הקרקע +  למבנה של משרדים כפי שנקבע בתכנית המאושרתזכויות בנייה 

. י צרכי התכנון" מהשטח העיקרי ויחולקו עפ40%שטחי שרות יהיו עד 
לחניה לצרכי -  קומות מרתפים5עד כמו כן יותרו . ' מ92 קומות בגובה של 24גובה הבניין המוצע הינו 

( .  פ" ולחלק מהשצפ"גם מתחת לשפ)קרקעית -הפרויקט ולחנייה ציבורית תת
 . 1- י תכנית ע"שימושים נוספים לשטחי המרתפים עפ

 
 מגורים :2אלטרנטיבה 
  .כפי שנקבע בתכנית המאושרת למבנה מגוריםזכויות בנייה 

. י צרכי התכנון" מהשטח העיקרי ויחולקו עפ40%שטחי שרות יהיו עד 
לחניה לצרכי -  קומות מרתפים5עד כמו כן יותרו . ' מ130 קומות בגובה של 37גובה הבניין המוצע הינו 

( .  פ" ולחלק מהשצפ"גם מתחת לשפ)קרקעית -הפרויקט ולחנייה ציבורית תת
 . 1- י תכנית ע"שימושים נוספים לשטחי המרתפים עפ

 
: הוראות בניה נוספות

.  מטרים4- ולרחוב בחזית הדרומית , לרחוב פינס - קווי בנין
.  מטרים5- לרחוב המסילה

. כמסומן בתשריט- קווי בנין למבנה הציבורי
..   מטרים5- לא יפחת מ- (כולל שטחים שיהיו בזיקת הנאה)רוחב מדרכות ומעברים לציבור 

לפרוט בתכנית העיצוב - או חזית מסחרית /תותר  קולונדה ו.  מטרים6גובה קומת קרקע יהיה עד 
. האדריכלי

י הועדה המקומית יהיו  תנאי להיתר "ע, לכל שטח התכנית, אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי 
.  בניה
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: טבלת השוואה

 
מצב מוצע מצב קיים נתונים 

כ זכויות בניה "סה

 
 משרדיםאו לר מגורים  " מ13,600ר משרדים ומסחר " מ13,600

 .מסחר בקומת קרקעו
ר לבניית מבנה " מ400תוספת של 

.  ציבורי
כ " מסה40%שטחי שרות יהיו עד נקבעו שטחים לשירות הבניין   

. השטחים העיקריים
 /קומותגובה 

 מעל פני מטר
הקרקע 

 :חלופת מגורים'  מ58ומות בגובה של  ק18
כולל ',  מ130 בגובה של  קומות37

. מתקנים ואנטנות
 : חלופת משרדים

כולל ',  מ92בגובה של  קומות 24
. מתקנים ואנטנות

. ד" יח150עד   ד "גודל יח/ ד"מספר יח
ר "מ 55מלי  יד מינ" גודל יח
. ר" מ85: ד ממוצעת"גודל יח

מרתפים  
 

.  מרתפי חניה3
לפי תכנית ע 

.  קומות מרתף5עד 
 . 1/ לחניה ולשטחי שרות לפי ע

. ר" מ850עד ר " מ1500- מעל לתכסית 
מקומות חניה 

 
פ התקן  " מקומות ע330

 מקומות חניה נוספים 140- ו
. לציבור

 330 –בחלופה המקסימלית 
 70-פ התקן ו"מקומות חניה ע

. מקומות חניה לציבור
 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק7 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו10  אם תוך 

תתבטלנה במגרש זה ההוראות מכוח תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  ,   היתר בניה כלל
.   התכנית הראשית

 
  :ד הצוות"חו

: לאשר את התכנית המוצעת בתנאים הבאים
 משטח זה עבור 40%ר שטחים עיקריים ועוד " מ13,600כ זכויות הבניה במתחם לא יעלה על "סה .1

. י צרכי התכנון"שטחי השרות יחולקו עפ. שטחי שרות מעל למפלס הכניסה
מרתפי החניה . כמסומן בתשריט,  קומות מרתף בתחום המגרש והדרכים הכלולות בתכנית5יותרו עד  .2

. יתוכננו כך שיובטח בית גידול מתאים לעצים בוגרים בשטחים הפתוחים בתחום התכנית
תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור אגף נכסי העירייה לתכנון המוצע ולהבטחת הסדרי הקרקע  .3

, או למבנה הציבורי/הקצאת השטחים לחניה הציבורית ו, איחוד וחלוקה כנדרש: שביניהם, הנדרשים
. הגישה והפיתוח של השטחים המיועדים לצרכי ציבור, הבינוי

 150כ יותרו עד "סה. ר" מ55ד מינימאלי יהיה "גודל יח. ר שטח עיקרי" מ85ד ממוצע יהיה "גודל יח .4
. ד"יח

י דרישות "תנאי להיתר בניה יהיה אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי עפ .5
.  התכנית תקבע את השטחים שירשמו כזיקת הנאה לציבור. ע"מה

ועל כתב התחייבות להשתתפות במימון , היזמים יחתמו על כתב שיפוי למקרה תביעות בגין ירידת ערך .6
. תכנון ובצוע משימות פיתוח במתחם ובסביבתו

. אישור ממונה תשתיות ומקרקעין למסמכי האיחוד והחלוקה- תנאי להפקדה .7
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:  להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: החלטת ועדה
 משטח זה עבור שטחי 40%ר שטחים עיקריים ועוד " מ13,600כ זכויות בניה במתחם לא יעלה על "סה .1

. י צרכי התכנון"שטחי השרות יחולקו עפ. שרות מעל למפלס הכניסה
מרתפי החניה . כמסומן בתשריט,  קומות מרתף בתחום המגרש והדרכים הכלולות בתכנית5יותרו עד  .2

. יתוכננו כך שיובטח בשטחים הפתוחים בתחום התכנית בית גידול מתאים לעצים בוגרים
תנאי להפקדת התכנית יהיה אישור אגף נכסי העירייה לתכנון המוצע ולהבטחת הסדרי הקרקע  .3

, או למבנה הציבורי/הקצאת השטחים לחניה הציבורית ו, איחוד וחלוקה כנדרש: שביניהם, הנדרשים
. הגישה והפיתוח של השטחים המיועדים לצרכי ציבור, הבינוי

כ יותרו "סה. ר שטח עקרי" מ55ד מינימאלי יהיה "גודל יח. ר שטח עיקרי" מ85ד ממוצע יהיה "גודל יח .4
. ד" יח150עד 

י דרישות "תנאי להיתר בניה יהיה אישור הועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי עפ .5
. התכנית תקבע את השטחים שירשמו כזיקת הנאה לציבור. ע"מה

היזמים יחתמו על כתב שיפוי למקרה תביעות כנגד הועדה המקומית בגין ירידת ערך עקב אישור  .6
. ועל כתב התחייבות להשתתפות במימון תכנון ובצוע משימות פיתוח במתחם ובסביבתו, התכנית

.  אישור ממונה תשתיות ומקרקעין למסמכי האיחוד והחלוקה–תנאי להפקדה  .7
תיבדק אפשרות לתוספת זכויות למגדל בכפוף להסכמות להכללת משימת שימור של מבנה לשימור  .8

. בנין צבוריכוהפעלתו , (בנין הטאבו הישן)אילת -בפינת פינס
. הועדה מעדיפה את חלופת המגורים .9
 
 

: פרטי תהליך האישור
:  דנה והחליטה29.10.2007 מיום 735' מליאת הועדה המחוזית מס

: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים
ר " מ13,600י הזכויות המאושרות וסך "הוספת שימוש למגורים לתכנית בזכויות עיקריות עפ .1

. ר" מ5,440שטחי השירות יהיה עד 
 .מרום מפלס קומת הקרקע' מ + 130גובה המגדל לא יעלה על . א .2

 .קבלת אישור רשות תעופה אזרחית ומשרד הבטחון לגובה הבנייה מירבי. ב
י אישור רשות תעופה "שייקבע עפ)יוסף סעיף להוראות התכנית כי תוספת קומות או גובה . ג

 .תהווה סטייה ניכרת לתכנית (אזרחית ומשרד הבטחון

 .ר" מ75 –ד ששטחן קטן מ "דים ביח"לא יותרו ממ .3

פ שמתחתם מתוכנן מרתף יהיה מילוי אדמה גננית בעומק שלא יפחת מ "או השצ/פ ו"בשטחי השפ .4
 .ובתנאי שיפותחו ברצף מפלסי עד הרחובות הסובבים'  מ1.5 –

 .5/1תאום התכנית עם הרשות המוסמכת לעניין תממ. א .5
 .הוספת סעיף להוראות התכנית כי תנאי להיתר בניה יהיה תאום על הרשות המוסמכת. ב

 .הגשת דוח סביבתי לנושא הצללה ומשטר רוחות .6

פ "להקמת גן הילדים המתוכנן על השפ ( שבועות3בתוך )קבלת התייחסות משרד הבריאות  .7
תתר הקמתו ושילובו , פ כאמור"ד תציג שלא ניתן להקים את הגן בשפ"אם חוו. שמתחתיו חניון

 .בתוך הבנין

 . לא תותר הקמת חניון תת קרקעי302במגרש  .8

הוועדה המקומית תעביר ללשכת התכנון את התכנון הרעיוני לפריסת הבניה המוצעת לאורך  .9
 .מתחם המסילה

וכן את , שטחי הציבור, התכנון הרעיוני המוצע יכלול בין היתר את פריסת השטחים הפתוחים
. פריסת הבניה לגובה לרבות הייעודים והשימושים המוצעים

 
 

 בתאריך 4180 בעמוד 5836 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 
31/07/2008 .

 
: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא

 01/07/2008 מעריב
 01/07/2008 הצופה

 04/07/2008 זמן תל אביב
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: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 א"ת אדם טבע ודין 

ת " פ26ההסתדרות ד "אורנה שגיב עו 

א " ת85נחלת בנימין להגנת הטבע ' החב 

א " נוה צדק ת3בוסתנאי טל אניב ואורי ברגמן  

' ד שפירא עידו בשם ועד שכ"עו 
נווה צדק 

א " ת33מונטיפיורי 

 
 : ד הצוות"חו

 
: קרן שווץ' י גב"ע" אדם טבע ודין"להתנגדות עמותת 

מענה פירוט ההתנגדות ההתנגדות 
העדר תכנית  .1

כוללת 
למתחם 

המסילה 

תנאי להפקדת התכנית 
היה הצגת תכנית כוללת 

למתחם המסילה 
היה . ללשכת התכנון

צריך להציג את התכנון 
. בפני הציבור

פ החלטת הוועדה "הצגת התכנית למתכננת המחוז הייתה ע
. המחוזית וכפי שזו קבעה בתנאים להפקדת התכנית

 כמו כן בימים אלה נמצא התכנון הכולל של מתחם המסילה 
.  לדחות את ההתנגדות–בפני דיונים בוועדה המקומית 

מתחם ליבר  .2
מתוכנן על 

קרקע 
" בתולית"

על מתחם ליבר חלה תכנית . אין לראות במתחם קרקע פנויה 
ר שטחים עיקריים " מ13,617תקפה המאפשרת בניה של 

כבר היום הקרקע משמשת לחניון פרטי ואינה . לתעסוקה
התכנית המוצעת אינה משנה את הזכויות . לשימוש ציבורי

 –המותרות אלא מתירה שינוי בינוי והוספת השימוש למגורים 
. לדחות את ההתנגדות

לא ראוי  .3
לקבוע 

חלופות 
בתכנית 

ההבדל בין החלופות כה 
מהותי ולא רצוי להותיר 

. את הברירה בידי היזם
הצרכים הציבוריים 
. שונים בין החלופות

 

החל מהתכניות . תכניות רבות בעיר אפשרו חלופות שונות
המנדטוריות שאפשרו שימושים שונים וגובה בניה שונה ועד 

מטרת התכנון הינה לאפשר בניה בעיר . לתכניות בנות ימינו
. לאפשר עירוב שימושים וחיי עיר פעילים ומשתנים, ולעודדה

כגון מקסימום השטחים )לפיכך משנקבעו עקרונות מסוימים 
ניתן להותיר את ליוזם  ('ציבוריים הנדרשים האפשריים וכו

על מנת שזה אכן יבנה ויממש את , התכנית את הברירה
 לדחות את ההתנגדות –התכנון 

בכל תכנית נקודתית מועברת האחריות  .4
ליצירת שטחים פתוחים לתכנית אחרת 

כל תכנית , כפי שהוצג גם בתכנית ניבה, להיפך הוא הנכון
 (פרטיים, ציבוריים, בנויים, פתוחים)מייצרת שטחים לציבור 

פ הסביבה "בעלי אופי שונה בהתאם לתכנית המקודמת וע
לא ניתן להעמיס . כל תכנית מקצה חלק נוסף בפאזל. הקרובה

על תכנית אחת את כל השטחים הציבוריים הנדרשים לכלל 
.  לדחות את ההתנגדות–... שכונות העיר

פ "השצ .5
צ "והשב

המוצעים  
אינם 

מספקים 
לחלופת 

המגורים 

ד שקולות " יח150
לשכונה שיש לגבותה 

לא . בשטחים פתוחים
יעלה על הדעת לקדם 

תכנית שתעצים את 
המחסור בשטחים 

. פתוחים ובנויים לציבור

התדריך קובע כי בשטחים עירוניים , למרות האמור בהתנגדות
בהנחה . ר לנפש" מ5יש צורך בשטחים פתוחים בהיקף של 

ממוצע ) נפשות 2.1ד יגורו "ד יבנו ובכל יח" יחה150שכל 
כמו כן לא ברור באיזה .   דונם1.6הרי יש צורך ב  (עירוני

.  ד מהוות שכונה" יח150-תדריך נקבע ש
התכנית מציעה , י המתנגדת"בניגוד לכפי שהוצגו הדברים ע

גם בחלופת התעסוקה , היקף זה של שטחים פתוחים ואף יותר
ובנוסף מציעה שטחים פתוחים נוספים בזיקת הנאה לציבור 

לאור זאת אין ספק . ר" מ300בתחום המגרש לבניה בהיקף של 
שהתכנית מציעה שטחים פתוחים הן לתושבים הצפויים 

. בפרוייקט והן לתושבי הסביבה
ר שטחים " מ400בנוסף מציעה התכנית אפשרות לבניית 

 לדחות – כיתות גן למשל 2ציבוריים בנויים היכולים להוות 
.  את ההתנגדות

מיקום חניון תת קרקעי מתחת לשטחים לציבור הינו צורך איוורור חניונים . אאיכות  .6
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השטחים 
הפתוחים 
המוצעים 

אינה ראויה 

פ מהווה מפגע "לשפ
בייחוד אם השימוש 

במבנה הציבורי יהיה 
. לגן ילדים

להיפך מהאמור . חיוני לשימוש רב תכליתי בעיר צפופה
נקבע כי היחידה הסביבתית של העירייה היא , בהתנגדות

שתקבע את ההנחיות לעניין איוורור החניונים וכי משרד 
הבריאות יאשר תסקיר השפעה על הסביבה במידה והשימוש 

כך שהנושא , (י להוראות התכנית- ט ו6.2' ס)יהיה לגן ילדים 
.  לדחות את ההתנגדות- יפתר ברמה הסביבתית הטובה ביותר

הכניסה לחניה תהווה . ב
מפגע בטיחותי לגן 

. הילדים

הכניסה לחניון התת קרקעי - לא ברור לאיזו כניסה מדובר
מרחוב )ממוקמת בנקודה הרחוקה מהשטח למבנה הציבורי 

בסמוך למבנה הציבורי מוקמה חניה עילית מצומצמת . (פינס
.  לדחות את ההתנגדות–ומגוננת לטובת המבנה הציבורי 

פ "ניתן לגדר את השפ. ג
כך שהשטחים הפתוחים 
האמיתיים קטנים יותר 

התכנית מאפשרת מגוון של שימושים ציבוריים ואכן במידת 
במידה . הצורך ניתן לגדר חצר לטובת גן ילדים למשל

פ "והשימוש יהיה קהילתי אחר ניתן יהיה להותיר את השפ
בתכנית רק מאפשרת את הגידור . פתוח בכל שעות היממה

.  לדחות את ההתנגדות–ואינה מחייבת אותו 
יש לדרוש נספח . ד

פ "פיתוח מחייב לשצ
לא יעלה על הדעת כי פיתוח שטח פתוח כלשהו ייקבע לפרטיו 

בתכנית בניין עיר וכי כל שינוי של סוג צמחיה למשל יחייב 
בתכנית קבעה כי יש להציג . שינוי של תכנית סטטוטורית

לוועדה המקומית תכנית עיצוב אדריכלי אשר תכלול בין היתר 
.  לדחות את ההתנגדות–פ "פ והשצ"פיתוח של השפ

הצפיפות  .7
המותרת 

א "פ תמ"ע
-12 הינה 35
ד " יח24

יש להתנות בניה 
בצפיפות כזו בהגדלת 

השטחים הפתוחים 
ובהתאמת תקני החניה 

ל "לקרבה לרק

 גם 12.2' א מדברת על צפיפות מינימלית ודנה בס"התמ
 כולוכולל בין היתר אם ביישוב , באפשרות להגדלת הצפיפות

הצפיפות נמוכה או בטווח הצפיפות המותר התכנית אינה 
ד "אין ספק שתכנית נקודתית זו ומספר יחה. משנה זאת

המוצעות בתכנית אינה משנה את הצפיפות הכוללת של תל 
כמו כן בגלל צפיפות זו והבניה בתכסית נמוכה ניתן . יפו-אביב

 לדחות את –בתכנית להגדיל את מצאי השטחים הציבוריים  
. ההתנגדות

 (י המענה הבא/ראה- לעניין תקני חניה)
אין להתיר  .8

תוספת 
מקומות 

חניה 

, רשת רחובות צרים
, יציאה וכניסה מפינס

יש להסתמך על תחנת 
הרכבת של אליפלט 
. ולהפחית תקני חניה

הן מתחנת '  מ450- המגרש נמצא בטווח אווירי ישיר של מעל ל
הווה אומר טווח )הרכבת אליפלט והן מתחנת הרכבת אלנבי 

. (' מ500- הליכה של יותר מ
בתכנית התקפה נקבעו יותר מקומות חניה מאלה , כמו כן

גם בהצעות מינהל התכנון . המוצעים בתכנית המוצעת
במידה , להפחתת תקני החניה לא הוקטן תקן החניה למגורים

הרי שהתקן שייקבע יהיה זה , ויוקטנו תקני החניה לתעסוקה
התקף לעת הוצאת היתר בניה וייתכן ומספר מקומות החניה 

בסביבה בעיות חניה קשות לתושבים , בכל מקרה. יפחת
והתכנון המוצע למתחם המסילה מבטל את כל החניונים 

לפיכך מן הראוי כי לא יופחתו מספר . הקיימים היום בתוואי
מקומות החניה לציבור בכל מקרה שהרי יש לזכור כי גם עם 
הפעלת הרכבת הקלה לא תופסק נסיעת כלי הרכב הפרטיים 

.  לדחות את ההתנגדות–במחוז
מפגעים  .9

סביבתיים 
המגדל ייצור צל על . א

השכונה 
גם התכנית התקפה המייצרת . כל בניה תייצר צל על סביבותיה

חומה בנויה מול שכונת נווה צדק מצלילה על מבנים רבים 
מצלילה  (' מ70)וככל הנראה עקב החזית הארוכה המאושרת 

גם היועץ . שעות רבות יותר על המבנים הסמוכים לתכנית
הסביבתי של הוועדה המחוזית גרס כי לאור בחינת ההצללה 

שנערכה לתכנית טרם הפקדתה אין משמעות מבחינת הצללה 
.  לדחות את ההתנגדות–לחלופות השונות 

אין הדמיות של . ב
הבניין ובמידה ויחופה 

, זכוכית ייצר אי חום
ניצול גבוה של אנרגיה 

. 'וכו

מדובר בתכנית בניין עיר אשר אינה אמורה לתאר את הבניין 
לשם כך נקבעה הוראה לעניין . לפרטיו אלא מתארת את נפחיו

הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ואף נקבעה הוראה לפיה יש לקבל 
את אישור היחידה הסביבתית של העירייה ליישום ההנחיות 

להוראות '  י6.2' ס)י מהנדס העיר "לבנייה ירוקה שינתנו ע
בכך יכול מהנדס העיר לחייב בניה ירוקה בכלל . (התכנית
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אשר גם ,  והוראות המחמירות אף מהתקן לבניה ירוקה בפרט
.  לדחות את ההתנגדות–המתנגדת גורסת כי אינו מחייב 

השתלבות  .01
במרקם 
הקיים 

הבינוי המוצע אינו 
תואם את אופי השכונה 

והמרקם הקיים 

מתחם המסילה מהווה מעבר בין ? המרקם הקיים איפה
פ "גם בינוי ע. לא קיים בו מרקם אופייני, מרקמים שונים

על מנת . פ מרקם קיים"התכנית התקפה אינו מהווה בניה ע
שניתן יהיה לשחרר שטחים לציבור לא נותר אלא לרכז את 

.  לדחות את ההתנגדות–הבניה לגובה ולאפשר תכסית נמוכה 
תכנון כולל  .11

וחזון העיר 
אין יישום של מדיניות 

כוללת לבניה לגובה כפי 
. שנקבע בחזון העיר

מ לא "אמנם התמ. ר" נקבע אזור זה כאזור מע5מ "כבר בתמ
אלא סימנה את האזור כאזור לפיתוח ' קבעה גובה בניה וכו

לאור העובדה כי על המגרש חלה תכנית , ושוב. אינטנסיבי
תקפה המאפשרת בניה גבוהה ממילא בתכסית גבוהה לא נותר 

י יצירת תכסית נמוכה "אלא לאפשר שחרור שטחים לציבור ע
.  לדחות את ההתנגדות–וריכוז הזכויות התקפות לגובה 

אין  .21
התיחסות 
לדרך יפו 

אין להתיר בניית 
מגדלים על דרך יפו 

התכנית אינה גובלת בדרך יפו ולכן לא נקבעו עקרונות תכנון 
כמו כן כפי שהציעו המתנגדים הבינוי הגבוה נמצא , לדרך יפו

.  לדחות את ההתנגדות–בנסיגה מדרך יפו 
 
 

: י מר עומר כהן"להתנגדות החברה להגנת הטבע ע
הפקדת  .1

התכנית 
אינה חוקית 

בהחלטת הוועדה . א
המחוזית נקבע כי 

הוועדה המקומית תציג 
בפני לשכת התכנון את 

התכנון הרעיוני למתחם 
. המסילה

לשכת )הוועדה המחוזית ביקשה כי הגוף המקצועי שלה 
. יבחן את התכנון הרעיוני של כלל מתחם המסילה (התכנון

ואכן מינהל ההנדסה כגוף המקצועי המקביל העביר את 
החומר ללשכת התכנון ובהתאם לכך הורתה לשכת התכנון כי 

.  לדחות את ההתנגדות–ניתן להפקיד את התכנית 

לא הוצג תכנון כולל . ב
למתחם המסילה 

לוועדה המחוזית עד 
פ " ע2008לסוף שנת 

הנחיות הוועדה 
המחוזית בדונה 

בהתנגדויות מתחם ניבה 

מתחם ליבר וכל הוראה של , אנו דנים היום בתכנית אחרת
הוועדה המחוזית באופן כללי בדונה בתכנית אחרת אינה 

כמו כן עקב קיום הבחירות לרשויות לא ניתן היה . רלוונטית
להציג את התכנון הכולל למתחם המסילה טרם זה הוצג 

לאור זאת אין ספק כי גם הוועדה . לוועדה המקומית
והרי אם מינהל ההנדסה היה . המקומית מודעת למגבלות

מעביר את המדיניות הכוללת לוועדה המחוזית טרם שמיעתה 
 לדחות את –י הועדה המקומית היה בכך טעם לפגם "ע

. ההתנגדות
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 3' י ס/ראההתכנית כוללת שתי חלופות  .2

התכנית מהווה נטע זר בשכונות נווה  .3
צדק ופלורנטין 

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 10' י ס/ראה

התכנית  .4
מנוגדת 
למדריך 

לבניה לגובה 
המהווה 
הנחיות 

תכנון 

בניה לגובה ומרקם 
הבניה לגובה , היסטורי

בדיקה , ושטחי ציבור
. 'אקלימית ראשונה וכו

אינו קובע המלצות " המדריך לבחינת תכניות של בניה לגובה"
או הנחיות לבניה לגובה אלא מעלה את הסוגיות אותן יש 

. י מוסדות התכנון"לבחון בעת קידום תכנית לבניה לגובה ע
המדריך עצמו קובע למרות כל האמור בו כי יש להפעיל תמיד 

שיקול דעת ולהתייחס לנתונים ספציפיים של הקשר ואתר 
לעניין הקשר עם ,  למשל. ואינו פוסל בניה לגובה. התכנון

מרקם היסטורי המדריך עצמו מגדיר מספר חלופות מאיסור 
מוחלט של בניה לגובה בתוך מרקם היסטורי ועד לשילוב בניה 

.  לדחות את ההתנגדות–גבוהה בסמוך למרקם היסטורי 
התכנית אינה עומדת בהנחיה האוסרת  .5

פים "בניה מתחת לשצ
התכנית תתוקן כך שלא תותר בניה תת קרקעית מתחת 

 .לקבל את ההתנגדות –פים בתחום התכנית "לשצ
גם המדריך עצמו . ההתנגדות וטעמיה לא רלוונטיים- הערה

פ מחליף חניה עילית או שכל החניה "גורס כי מקום בו השצ
המוצעת הינה תת קרקעית תותר בניה תת קרקעית לחניה גם 

יש לזכור כי בתכנית זו מבוטלת חניה עילית . פ"מתחת לשצ
. נרחבת וכל החניה המוצעת הינה תת קרקעית

התכנית תגביר את המחסור הקיים  .6
בשטחי ציבור בשכונת פלורנטין 

האם המתחם ". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 5' י ס/ראה
? אכן מהווה חלק משכונת פלורנטין
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התכנית  .7
תוסיף 
זיהום 
רעש , אוויר

ועומס 
תנועה 

יש לקבוע תקני חניה 
להתנות , מופחתים

אישור היתר בניה 
בהפעלת הקו האדום 

ולאפשר המרה של 
שטחים תת קרקעיים 
לשימושים אחרים או 

לחניה לציבור בעת 
. הפחתת תקני החניה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראה
לקבל את ההתנגדות  –לעניין שימושים נוספים בתת הקרקע 

 ייקבע בהוראות התכנית כי בחלופה לתעסוקה לא .בחלקה
תותר הצמדה של מקומות החניה וכי לעת הפעלת הרכבת 

הקלה ניתן יהיה באישור הוועדה המקומית להסב שטחים 
. בתת הקרקע לשטחים עיקריים

המגדל יצור  .8
השפעות 

סביבתיות 
קשות 

". אדם טבע ודין"א  במענה להתנגדות .9' י ס/ראהתוספת צל .  א
מערבולות אוויר . ב

ורוחות 
 כי לעת התכנון המפורט 6.2-  ו6.4' בהוראות התכנית נקבע בס

, הן בתכנית העיצוב האדריכלי והן בהיתר הבניה, של הבניין
מכיוון . יתוכננו וישולבו האלמנטים למניעת מטרדי רוח

שבתכנית בניין עיר לא ניתן לקבוע במדויק את מיקומו הסופי 
לעת התכנון המפורט ניתן לבחון ביתר , של מבנה ואת צורתו

 לדחות את –פירוט את המטרדים הנוצרים ואת אופן מניעתם 
ההתנגדות 

פרסום  .9
הפקדת 
התכנית 

לקה בחסר 

לא נמצאו שלטים על 
הפקדת התכנית 

לא ברור באלו תאריכים נערכו הסיורים שצויינו שהרי לאחר 
. תום תקופת ההפקדה אין צורך בהותרת השלטים על כנם

התקבלו תצהירים על תליית מודעות בלוחות המודעות הבאים 
, 19, 3שבזי , 14בלפור , 8-10לילנבלום :  9.7.2008בתאריך 

, 110לוינסקי , 139אלנבי , 39ידידיה פרנקל , 33, 13עליה 
נתלו שלטים בקרבת . 49 ונחלת בנימין 7אחד העם , 25החרמון 

 2רענן , 39-41פינס -  בכתובות הבאות 7.7.2008הפרוייקט ב 
.  לדחות את ההתנגדות– 10-  ו38176ורחוב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  3רחוב דרך יפו , להתנגדות מר רפאל חיים קטה
: ד אורנה שגיב"י עו"ע
 
 

 
 כאזור 2342החלקה הייתה כלולה בתכנית 

יש להכלילה בקו הכחול של . לתכנון מחדש
תכנית ליבר המוצעת כך שתישאר חלק 

. מבסיס הזכויות

 כללה גם את חלקת המתנגד אולם קלטה 2342אכן תכנית 
 את החלקה 70-  אשר קבעה בשנות ה1200לתוכה את תכנית 

 לא נקבעו 2342הזכויות שנקבעו בתכנית . כאזור לתכנון בעתיד
.  מתחום החלקה של המתנגד אלא מתוך מתחם ליבר עצמו

 הוועדה המקומית רשאית להתיר בניה גם 1200פ תכנית "ע
באזור לתכנון בעתיד במידה וזו אינה סותרת את התכנון 

חלקתו של המתנגד כלולה בתכנית השימור , בנוסף. העתידי
והמבנה נקבע כמבנה לשימור שלא במגבלות מחמירות ולפיכך 

 –אין מקום לכלול את החלקה בתחום הקו הכחול של התכנית 
. לדחות את ההתנגדות

 קומות יצור צל ופגיעה 32הקמת בניין של 
באור שמש ואוויר 

המגדל ממוקם צפונית לחלקת המתנגד כך שאינו מטיל צל על 
.  לדחות את ההתנגדות–המבנה הנדון 

 קומות 18בתכנית המאושרת הותרה בנייתו של מבנה בן המגדל יהווה מחסום לנוף הפתוח 
התכנית המוצעת משפרת את מצבו של . ' מ70ובאורך חזית של 

 –בלבד '  מ32- המתנגד היות והחזית המוצעת הינה של כ
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. לדחות את ההתנגדות
זכויות הבניה נקבעו בתכנית התקפה ואין בתכנית המוצעת הצפיפות המוצעת בתכנית מפליגה 

 לדחות – (ר למבנה ציבורי" מ400למעט )תוספת זכויות בניה  
. את ההתנגדות

משך הוצאתו לפועל של הפרוייקט יארך 
שנים ויפגע בפרטית המתנגד 

. כל פרוייקט בניה מהווה מטרד כלשהו לסביבתו בעת הבניה
בעת הוצאת היתר הבניה מוודאת הוועדה המקומית כי 

.  מטרדיות זו תצומצם ככל הניתן
בפני , תכנית בניין עיר עוסקת בתכנון ולא בערכים כלכלייםפגיעה בשווי המקרקעין של המתנגד 

 לחוק לאחר 197' פ ס"המתנגד פתוחה הדרך לדרוש פיצוי ע
. שתאושר התכנית

 
 :ד עידו שפירא"י עו"להתנגדות ועד שכונת נווה צדק וועד הפעולה של שכונת נווה צדק ע

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראהיש להציג את התכנית על רקע תכנון כולל 
התכנית הינה אכן תכנית בסמכות וועדה מחוזית ותידון הדיון בתכנית צריך להיות בוועדה המחוזית 

הדיון בוועדה המקומית הינו בכדי לגבש את . בוועדה שם
המלצת הוועדה המקומית שתובא בפני הוועדה המחוזית בעת 

.  לדחות את ההתנגדות–שזו תדון בתכנית 
יש להציג את התכנון הכולל בפני הוועדה 

המחוזית 
בהקשר , הוועדה המחוזית היא שקבעה שהתכנון הכולל 

, כגוף המקצועי שלה, יוצג בפני לשכת התכנון, לתכנית ליבר
.  לדחות את ההתנגדות–ולא בפני הוועדה המחוזית עצמה 

פ סיכומים מתחייב שיתוף הציבור "ע
בתכנון 

פ "פ חוק ואינו מחויב ע"הליך שיתוף ציבור אינו מחוייב ע
תושבי נווה צדק שותפו רבות בתכנון . סיכומים לכלל העיר

שכונתם והסביבה ולפניהם פתוחה הדלת תמיד להתעניין 
. לדחות את ההתנגדות- ולשמוע על התכנון בעיר כולה  

היקף הבניה למגורים יצר מעמסה על 
השירותים הקיימים בנוה צדק 

". אדם טבע ודין"  במענה להתנגדות 5' י ס/ראה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראהעומס תנועתי 
חוסר השתלבות 
במרקם הקיים 

יש להציג אמצעים 
למיתון החזות של 

המבנה למבטים 
מאזורי התקהלות 

טרם הוצאת היתר בניה תוכן תכנית עיצוב אדריכלי למבנה 
 –אשר תכלול בין היתר את המיקום הסופי של המבנה ועיצובו 

. לדחות את ההתנגדות

לא צורף נספח מפגעים סביבתיים 
הצללה 

". אדם טבע ודין"במענה להתנגדות . א.9' י ס/ראה

. ב  במענה להתנגדות החברה להגנת הטבע .8' י ס/ראהמשטר רוחות   
השפעת חזיתות  

זכוכית 
". אדם טבע ודין"ב  במענה להתנגדות .9' י ס/ראה

אולם יש לזכור כי אין , בעבר הוכנו מספר מודלים של המבנהיש להכין מודל פיזי של הבניין 
במידת הצורך הנושא . חובת הכנת מודל פיזי לתכנית בניין עיר

ייבחן לעת הכנת תכנית העיצוב האדריכלי והצגתה בפני 
 לדחות את ההתנגדות –הוועדה המקומית 

גם בתכנית התקפה נקבעו שטחים רבים המשרתים את יש תוספת משמעותית של שטחי השירות 
אולם התכנית אושרה טרם התיקון לחוק התכנון , הבניין

לפיכך הוגדרו אותם שטחים כשטחי שרות בתכנית . והבניה
.  לדחות את ההתנגדות–המוצעת 
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,  להתנגדות בני הזוג ברגמן
: ד אורי ברגמן"י עו"ע, 3רחוב בוסתנאי 

 
 

 
הפקדת התכנית פגומה כי לא הוצג תכנון 

. פ הנחיות הוועדה המחוזית"כולל ע
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 1' י ס/ראה

זו תכנית , אין לקדם תכניות נקודתיות
 35א "פ תמ"הרחבה ניכרת ע

חוק התכנון והבניה לא מצא לנכון לבטל את האפשרות לקדם 
לפיכך ניתן לקדם גם תכנון . תכנון לחלק מסוים של עיר

 הוחל בהכנת ראייה 1995- בייחוד במקום בו כבר מ, נקודתי
, מנגד. פ קידום התכנון של תכנית המתאר המחוזית"כוללת ע

 – 35א "פ תמ"אין תכנית זו מהווה תכנית להרחבה ניכרת ע
. לדחות את ההתנגדות

אין לקדם תכניות היוצרות אף מחסור חמור 
. בשטחי ציבור מזה הקיים בפועל

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 5' י ס/ראה

". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 10' י ס/ראהאי השתלבות הבניה לגובה במרקם הקיים 
". אדם טבע ודין" במענה להתנגדות 8' י ס/ראהתוספת משמעותית של תנועת כלי רכב 

 
 

: ד הצוות"חוו
 

 ייקבע בהוראות –לאחר בחינת התכנית מוצע כי תכסית הבניין תהיה זהה בשתי החלופות  .1
לאור האמור . ר" מ850התכנית כי תכסית הבניין הכוללת הן למגורים והן לתעסוקה לא תעלה על 

כולל קומת הקרקע הגבוהה ) קומות 32לעיל ייקבע כי גובה הבניין בחלופה למגורים לא יעלה 
. מעל פני הקרקע'  מ112.5ובגובה שלא יעלה על  (והקומות הטכניות

 .פ"התכנית לא תתיר בניה תת קרקעית בשצ .2

לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הפעלת הרכבת הקלה ניתן יהיה : בחלופת תעסוקה .3
. באישור הועדה המקומית להסב שטחים בתת הקרקע לשטחים עיקריים

 
 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 

 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (9החלטה מספר ) 04/02/2009מיום ' ב09-0002בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

  .שרון שפר הציגה את התכנית
 

הובהר כי הוועדה המחוזית שמעה את ההתנגדויות לפי פרק הזמן הקבוע בחוק בתקופה בה לא התקיימו 
הוועדה המחוזית הסכימה להמתין עד חודשיים להמלצת הוועדה המקומית . דיוני הוועדה המקומית

הוועדה המחוזית תיתן את החלטתה בתכנית . לקבלת החלטה בתכנית שהינה בסמכות הוועדה המחוזית
 .גם ללא המלצת הוועדה המקומית במידה וזו לא תקבל החלטה לאחר שמיעת ההתנגדויות היום

 
מבקשים לא להחליט בתכנית עד אחרי שתאושר תכנית כוללת : המתנגדים הציגו את עיקרי התנגדותם

צ המוצעים בתכנית לא מספקים "פ והשב"השצ: להתנגדות לתכנית עצמה. לאזור עם תוקף סטטוטרי
מבקשים לא , 35/א"י תמ"הצפיפות לא עפ, השטחים הפתוחים המוצעים אינם ראויים, לחלופת המגורים

התכנית לא מתאימה , להוסיף חניה אלא להסתמך על רכבת הקלה והתחבורה הציבורית המתוכננת
המתנגדים מבקשים גם שיתוף . תנועה, רעש, התכנית תוסיף זהום אויר, לסביבה של נווה צדק ופלורנטין

 .ציבור בתכנית
 .חלק מהמתנגדים מעדיפים את התכנית המאושרת ללא יצירת שטחים ציבוריים על פני מגדל כלשהו

 .'אלק מינץ תושב המתגורר במקום טוען שהתכנית מונעת ממנו משאב של שמש וכד
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חלופת המגורים היא יותר טובה למתנגדים מבחינת התנועה וגם מערך – קובי יסקי ענה בשם היזמים 
 .השטחים

 
. חלק מחברי הועדה מבקשים לצמצם את התכסית ומבקשים גם לערב שימושים בבנין

 
לאחר . לא להחליט בתכנית עד שלא יאושר מסמך המדיניות לאזור– פאר ויסנר הציע הצעת החלטה 

 (וולוך וכרמלה–  נימנעו 2, זמיר וגפן, ספיר, מזרחי–  נגד 4, פאר ומדואל, מיטל–  בעד 3)הצבעה בעניין 
. ההצעה לא התקבלה

 
. לבקש מהועדה המחוזית לא לאשר לפני תכנית כוללת ושימוש אך ורק למשרדים– הצעה של מיטל להבי 
. ההצעה לא התקבלה (נתן ומדואל, מיטל – 3– בעד )לאחר הצבעה בעניין 

 
: הועדה מחליטה

: הוחלט (מזרחי ועוזרי,גפן, זמיר, דורון–  בעד 5)לאחר הצבעה  
במידה והועדה .  יום מהיום60כוללת לאזור תוך ' להמליץ לועדה המחוזית לא לדון עד אישור תכ .1

  . להלן2המחוזית לא תחכה לאישור התכנית הכוללת הועדה המקומית ממליצה על סעיף 
  :להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט מטה .2

 . מגורים25%לאשר חלופה של משרדים עם אופציה לעד  .א
 מטר 55רוחב הבניין עד .   מטר מעל פני הקרקע100,  קומות25הגובה לא יעלה על  .ב

 . ר" מ900ותכסית כוללת של עד 

 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .ג
לתעסוקה לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הפעלת הרכבת הקלה ניתן יהיה  .ד

. באישור הועדה המקומית להסב שטחים בתת קרקע לשטחים עיקריים
 

, אהרון מדואל, כרמלה עוזרי, מיטל להבי, נתן וולוך, שמואל גפן, פאר ויסנר, דורון ספיר: משתתפים
. שמוליק מזרחי ואסף זמיר

 

:  דיווח לוועדה
 לדיון פנימי לקבלת החלטה לאחר 18.5.2009- התכנית נמצאת על סדר יום הוועדה המחוזית ליום שני ה

שמיעת התנגדויות  
 

 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים 7החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 .לחוק' ד86י סעיף "בה וזאת עפ

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (2החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

 אשר 26.5.2009מ מתאריך "בתחילת הדיון הקריא דורון ספיר מכתב של היזמים אמריקן קולני טאורס בע
 .מבקשים לקדם את התכנית בשתי החלופות כפי שהוחלט בהפקדת התכנית

פ התכנית המופקדת ואת המלצת הצוות להתיר מגורים "שרון שפר הציגה בפני הועדה את שתי החלופות ע
. בלבד לאור הקרבה לשכונות מגורים

חברי הוועדה הציגו את עמדתם כי עדיף להוסיף תעסוקה בקרבה לרכבת הקלה ולא להוסיף מגורים 
 .בסביבה

 .מיטל להבי מבקשת להתנות תנאי להיתר בניה בניית מוסד חינוכי כתנאי לאיכלוס המגדל
. 4.2.2009חברי ועדה בעד החלטה שהתקבלה בועדה בתאריך 

 
: החלטת הועדה

 ( אהרון מדואל– נימנע 1,  מיטל להבי– נגד 1, כרמלה ומזרחי, ארנון,  דורון– בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 
:  כמפורט מטה4.2.2009הוחלט לאשר את החלטת ועדת המשנה שהתקבלה בתאריך 

: להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן כמפורט להלן
.  מגורים25%לאשר חלופה של משרדים עם אופציה לעד  .1
 מטר ותכסית כוללת 55רוחב הבניין עד .  מטר מעל פני הקרקע100,  קומות25הגובה לא יעלה על  .2

 .ר" מ900של עד 
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 .פ"לא להתיר בניה תת קרקעית בשצ .3

לתעסוקה לא תותר הצמדה של מקומות חניה ולעת הרכבת הקלה ניתן יהיה באישור הועדה  .4
. המקומית להסב שטחים בתת קרקע לשטחים עיקריים

 
אהרון מדואל ופאר , מיטל להבי, שמוליק מזרחי, כרמלה עוזרי, ארנון גלעדי, דורון ספיר: משתתפים

. ויסנר
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 3- ' ב09-0011
'  אלחנן ג- ג 2615/תא

 לאחר דיון במליאת הועדה המקומית - (2)דיון בהפקדה 

 

 2007ת ספטמבר "מבא  23' עמ

 

  המלצה להפקדה :מטרת הדיון
 

  בסמכות ועדה מחוזית :ע"מסלול התב
 

רחוב , 11-17רחוב אלחנן , 8'  מס373רחוב , 4-8רחוב התבור , 2-4              רחוב אלחנן :כתובת
 .   1-11מוהליבר 

. 1'  מס463רחוב , 36-3רחוב המרד , רחוב מטולה דופן מערבית
 

 : גוש חלקה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'  ד24.268  :שטח הקרקע
 

   פרטיים:מגיש התכנית
אביב -                                         עיריית תל

 
מ "   גרטנר אדריכלים ומתכנני ערים בע:מתכנן

 
מ "   קו ומטרה בע:יזם

 
.  מ"ווה צדק על הים בענ:   בעלות

 אביב-עיריית תל  

 
  – פנויים ומשמשים כחנייה למגורים רוב המגרשים המיועדים :מצב השטח בפועל

.  (אלחנן' מצפון לרח) בתכנית 1' מגרש מס
 ,  בתכנית2' מגרש מס, למבני ציבורעל מגרש המיועד 
 : ר קיימים מבני ציבור פעילים" מ12,000-בשטח כולל של כ

. ס כלל עירוני תקומה "בי, בית אברמס לילדים נכים, יעקב לבנות -סמינר בית
 .כל מוסד פועל כיחידה סגורה עצמאית 

מזרחית של המגרש תפוסים בפועל -מזרחית והצפון-המגרשים בפינות הדרום
. בשימוש מגורים וגן ילדים פרטי, י פרטיים"ע

חנייה לאורך צד הרחוב + קיים כביש חד נתיבי  ( שנה20מעל )על דרך מאושרת 
וכן מבני ציבור פעילים המייצרים צוואר בקבוק לתנועה ממערב למזרח בצומת 

. הכרמל/יצחק אלחנן/המרד/הרחובות נור
 
 

רחוב המרד ובתפרי , הועדה המקומית ויזמים פרטיים מקדמים לאורך רחוב יצחק אלחנן: מדיניות לאזור
 .נווה צדק מספר תכניות שמטרתן התחדשות עירונית באזור

 .( שנה20-למעלה מ)המאושרת בתכנית , לצורך  מימושן נדרשת הרחבת דרך
ושטחי ציבור בנויים ופתוחים עבורם ועבור , על התכניות המוסיפות מגורים לתת פתרונות תנועה וחנייה

, המדיניות דורשת פיתוח רחוב יצחק אלחנן כרחוב עירוני עם חזית מסחרית וקולונדה. האזור כולו

מספרי כל הגוש /חלקסוג הגוש מספר הגוש 

חלקות 

בשלמותן 

מספרי חלקות בחלקן 

 2, 3, 4, 8, 32 חלק מהגוש מוסדר  7002

 1, 8, 15, 36, 38 חלק מהגוש מוסדר  7003

  84-86, 91, 93, 96 חלק מהגוש מוסדר  7227

, 61, 69-67חלק מהגוש מוסדר  7228

35-33 ,30 

66  

 105, 106, 107 חלק מהגוש מוסדר  7420
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 ומדרכות רחבות הכוללות שדרת עצים ושביל אופניים
 
 

 ". מבנים ומוסדות ציבור"ייעוד : 2' מגרש מס     (א: מצב תכנוני קיים
מבנים ומוסדות " בתוקף קיימים על המגרש ייעודים של 2277פ תכנית "ע

". דרך מאושרת-"ו" אזור לתכנון בעתיד", (קיימים)" ציבור
 ר" מ9,000-שטח המגרש  לאחר הפקעת הדרך הוא כ

 ".מגורים מיוחד"ייעוד : 1' מגרש מס (ב
: 04.07.05בתוקף מיום '  א2615ע "פ תב"ע

 1,550מתוכם , ר שטח עיקרי למגורים ומסחר" מ18,800זכויות בנייה של 
.  מקורות בלבד- ר יותרו עבור רפסות פתוחות "מ

.  ר" מ11,000סך שטחי שירות מעל הקרקע לא יעלה על 
 .ר שטחים מתחת לפני הקרקע" מ18,500כמו כן יותרו 

.  קומות מעל קומת קרקע8גובה בניין מירבי 
.   קומות מעל קומת הקרקע28גובה מגדל 

.  קומות מרתף4עד 
 

 :מצב תכנוני מוצע
התכנית קובעת את פינוי מבני הציבור שנמצאים על דרך שהיום היא  (א

על מנת לאפשר פתיחת ציר יצחק אלחנן כציר עם חזית , סטטוטורית
של רחוב יצחק " ברך"הפינוי יאפשר יישור ה. הולכי רגל ואופניים, מסחרית

 .אלחנן שיפור משמעותי בזרימת התנועה  ופתיחת ציר ישיר אל הים

קביעת מגרש למבנים ומוסדות ציבור והסדרת דרך בהיקפו של : 2' מגרש מס (ב
 . המגרש

 .על שינוייה' פ תכנית ל"קביעת זכויות והוראות למגרש זה ע

 . ר עיקרי למגדל מגורים" מ5,775תוספת : 1' מגרש מס (ג
פ קביעת שמאי "הכל ע,   קומות מעל קומת הקרקע38- תוספת קומות עד ל

 . מוסכם
צדק הצפון מערביים  -התכנית נדרשת לתאום תכנון צמוד עם תכנית תפרי נוה   (ד

. לנושא פתרונות התנועה ברחובות פינס ומטולה,       הגובלת בה
 

: טבלת השוואה
 

" מגורים מיוחד"בייעוד '  א2615ע "ביחס לתב* 
 

מצב מוצע מצב קיים נתונים 
זכויות לשטח 

עיקרי למגורים 
מיוחד 

  366%  280%אחוזים 
  24,575  18,800ר "מ

זכויות לשטחי 
שירות למגורים 

מיוחד 

  13,000  11,000ר "מ

מעל קומת )גובה 
 (מסחרית)קרקע 

  קומות 38  קומות 28 

  65%  65% תכסית 
 ללא שינוי   330 מקומות חנייה 

 
 
 
 

.  שנים מיום אישורה כחוק15 התכנית תבוצע תוך :זמן ביצוע
במגרש ממגרשי התכנית לא הוצא  ,  שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו7אם תוך    

 תכנית זו ויחולו בשטחו הוראות  חתתבטלנה במגרש זה ההוראות מכו, היתר כלל
. התכנית הראשית
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קידום תכנית באמצעות תוספת זכויות בניה לצורך מימוש פתיחת ציר  .   אעיקרי ההסדר
     התנועה ממערב                      

'  יצחק אלחנן והפיכתו לציר עם חזית מסחרית המוביל משד'   למזרח ברח,למימוש התכנית
. רוטשילד לים

פינוי המגרש הציבורי כמפורט להלן והכשרתו לשימושים התואמים את צרכי  . ב: י אגף הנכסים"עפ
.     הסביבה
. פינוי מוסד החינוך בית יעקב והעתקתו למקום חליפי        .1
. פינוי מוסד בית אברהמס והעתקתו למקום חליפי        .2
פינוי מבנה המשמש כגן ילדים ובית מגורים בקרן הרחובות אלחנן         .3

. ומטולה
 

ביצוע ומימוש המשימות המפורטות לעיל מחייב פתרונות חלופיים לפינוי 
מוסדות בית אברהמס ובית יעקב והעתקתם למקום חליפי אשר יאותר על ידי 

. ועל חשבון היזם
הפינוי יאפשר השמשת יתרת המבנים הציבוריים לאחר הריסת חלקם לצורך 

. הרחבת תוואי הדרך לצרכים ציבוריים הנדרשים באזור
מ שניהל עם היזם ונקבעו "י אגף הנכסים במו"כדאיות הפרוייקט נבחנה ע

: עקרונות הפינוי אשר כללו את הפרמטרים הבאים
 
בניית מבנה    , רכישת קרקע חליפית עבור בית הספר בית יעקב באזור מתאים        .1

. ס"        ציבורי חדש על  הקרקע החליפית והשמשתו לפעילות מלאה עבור ביה
. תשלום בגין פינוי להעתקת מוסד בית אברהמס        .2
פינוי מבנה חד קומתי המצוי בפינת הרחובות אלחנן ומטולה והמשמש כגן            .3

.         ילדים וכמגורים
 

כחלק מההסדר ועל מנת לאמוד את עלות הפינויים נבחר השמאי מר שמואל פן 
אשר קבע אומדן לפינויים והתמורה המגיעה ליזם בגינם באמצעות תוספת 

 :כדלקמן',  א2615זכויות בניה למגדל המאושר על פי תכנית 
 
$. 3,452,000: רכישת קרקע חליפית        .1
$. 5,944,825: עלות בניית מוסד בית יעקב        .2
$. 337,500: פיצוי על הקטנת שטח חצר        .3
 $.1,315,000: פינוי והעתקת מוסד בית אברהמס        .4

 
לאחר הערכת כל הפינויים )לאור עבודת השמאי ובחינת הממצאים והמשימות 

קבע השמאי כי כל המשימות הכלולות בעסקה  (והערכת זכויות הבניה הנוספות
י "ר למגדל המגורים המאושר עפ" מ5,775הנן שוות ערך לתוספת זכויות של 

 .' א2615ע "תב
 
 

: סיכום
 

הפתרון המומלץ לעיל יביא  ,  הואיל ועלותה של מטלה מסוג זה גבוהה מאד.א
.      לחסכון רב לקופה הציבורית בעלות הפינויים ומימוש הפיתוח של האזור

י היזם מחוץ לתל אביב יפו ובקרבת אוכלוסיית  " רכישת המגרש החלופי ע .ב
     היעד של בית הספר תביא למימוש מהיר של פינוי השטח הציבורי והכשרתו  

יעודים ציבוריים ,      לייעודים ציבוריים במבנים שיוותרו בשטח הנותר
. הנדרשים לתושבים בסביבה

י  "הכשרתו והרחבתו עפ, יצחק אלחנן'  הפתרון המומלץ יביא לפינוי רח .ג
. דבר שיביא לפיתוח השכונה,     התכנית המאושרת כבר עתה

כמו כן יאפשר  ,  הפתרון המומלץ יביא לשחרור של מתחם ציבורי לשכונה.ד
 .    שימוש מיידי במבנים שיתפנו לצרכי ציבור

 מומלץ לקדם התכנית בכפוף לחתימת הסכם עם אגף נכסי העירייה לעניין  .ה
.      המשימות והפינויים
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 ('אדר, י נילי פוך"מוגש ע): ד הצוות"חו
:  לאשר את התכנית להפקדה בתנאים

י מהנדס העיר או מי מטעמו  יהווה תנאי להוצאת היתר "אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע. 1
. בניה

 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל  לא יעלה על . 2
. בממוצע' מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

. יחול גם על תכנית זו'  א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית .  3
. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל.  4
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (13החלטה מספר ) 07/01/2009מיום ' ב08-0031בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. צוות מרכז הציג את עיקרי התכנית
. היזם הציג את התכנית באמצעות מצגת

חברי הועדה טוענים שפתיחת הציר לתנועה והרחבת הכביש יעביר את הפקק לכיוון גרוזנברג וכולבו 
. יש מחסור בבתי ספר באזור נווה צדק, יש צורך במקום בשבילי אופניים ומדרכות רחבות עם גינון. שלום

. יש להבטיח שלביות לתוספות המבוקשות
היזם נחמיה דוידי מסר שבית ספר לבנות בית יעקוב יעבור לבני ברק ברגע שהתכנית הזו תקודם להפקדה 

. הנושא נסגר עם אלי לוי מנהל אגף הנכסים
מבקשים להכניס את התוכנית להליך של , ל"לא שיתפו את תושבי נווה צדק בתכנית הנ: ועד נווה צדק
מבקשים תכנון כולל לכל . לטענתם לוקחים שטח שמשמש לציבור והופכים אותו לכביש. שיתוף ציבור

. האזור
העירייה לא . א"ס הן לא מת"אלי לוי מנהל אגף הנכסים מוסר שרוב התלמידות אשר מגיעות כיום לבי

שכן המגרש , ס מכיוון שלעירייה אין שטחים בגודל הזה ולא תוכל לעמוד בעלויות"מסוגלת לפנות את הבי
. מוחכר לבית יעקוב לעוד שנים רבות והפינוי מחייב גם תשלום פיצוי בגין ביטול חוזה החכירה

יועץ התנועה של היזם הציג את התנועה והסביר שלא ניתן להרחיב באזור המזרחי לדו מסלולי בגלל 
. המבנה לשימור במקום

 מבקש לקדם את התכנית מכיוון שהוצאת הסמינר בית – מנהל מינהל החינוך והתרבות –דרור לוטן 
.  דונם למתקני חינוך ותרבות יהיה השג אדיר לעירייה9יעקוב מהמקום וקבלת שטח של 

. רוטשילד עד הים' ארנון מציע לעשות שדרה ולחבר אותה לשד
.  ע יבדוק את הנושא"מה

. מיטל מבקשת להציג בפני הועדה חתך רחוב אחר בעוד שבועיים ובמקביל לאישור התכנית לשיתוף ציבור
.  יש להביא לועדה בעוד שבועיים פתרונות תחבורתיים לפני אישור התכנית–הצעת החלטה של מיטל להבי 

ההצעה לא  (מזרחי ובביוף,  קול כפול– דורון – נגד 3, רחל ואסף,  מיטל– בעד 3)לאחר הצבעה בעניין 
. התקבלה

 
: החלטת הועדה

 ( אסף וארנון– נימנעו 2,  מיטל ורחל– נגד 2, בביוף עוזרי, מזרחי,  דורון– בעד 4)לאחר הצבעה בעניין 
: הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים

הנושא יובא לועדה לפני . ע יציג בפני הועדה את חתך הדרך ואפשרות שילוב שדרה במקום"מה .1
. העברת מסמכי התכנית המיועדים להפקדה לועדה המחוזית

ע או מי מטעמו יהווה תנאים להוצאת היתר "י מה"אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע .2
 .בניה

 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל לא יעלה על  .3
 .בממוצע'  מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

 .יחול גם על תכנית זו' א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית  .4

. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל .5
 

אסף זמיר , בנימין בביוף, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, שמוליק מזרחי, מיטל להבי, דורון ספיר: משתתפים
.וולנר- ורחל גלעד
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. מיטל להבי' י סגן ראש העירייה גב"על ההחלטה לעיל הוגש ערר למליאה ע
 

:  דנה בנושא והוחלט כדלהלן23.3.2009מליאת ועדה מקומית מיום 
 

:  ר המליאה העלה שתי הצעות להצבעה כמפורט מטה"יו
 - האם להשאיר את החלטת ועדת המשנה על כנה  .1

 להשאיר את ועדת לאהוחלט  ( נגד אין נמנעים12, דורון ספיר–  בעד 1)לאחר הצבעה בעניין 
. המשנה על כנה

 - האם להחזיר את הנושא לדיון בועדת המשנה  .2
, זנדברג,זמיר, להבי, סיקסיק, גפן, סולר, וולוך, עוזרי–  בעד 11) לאחר הצבעה להחזיר בעניין 

הוחלט  (נמנעים אין, דיין ומדואל, לדיאנסקי, גולדרינג, וולנר-גלעד–  נגד 5, ויסנר וספיר, משרהאי
.  את הנושא לדיון חוזר בועדת המשנה לתכנון ובניהלהחזיר

 
: החלטה

 .להחזיר את הנושא לדיון בועדת המשנה לתכנון ובניה

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (3החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

גרטנר הציג את התכנית והציג את התיקון של נספח הבינוי ואת מערך התנועה בהמשך לרחוב יצחק ' אדר
בדרך התת קרקעית שמתחת לכיכר קצה )רוטשילד ' אלחנן ממערב למזרח דרך הרחובות השחר ושד

' אשר מראה שכל התנועה תכנס דרך שד, אחד העם ולא דרך הרחובות הקטנים-ודרך השחר (השדרה
. רוטשילד ולא דרך רחובות קטנות

גן ילדים ומוסד טיפולי לילדים ) כיתות גן בית אברמס 3 –דרור לוטן מסר שצריך למצוא מקום חילופי ל 
וגם מסר שנמסר לו ממנהל של סמינר בית . (יפו-א"ן ועיריית ת"י איל"עם מוגבלויות שמנוהל במשותף ע

. יעקוב שפינוי בית יעקוב עדיין לא סגור איתם
. מיטל מתנגדת להזיז את מוסדות החינוך לטובת מערכת כבישים

. ס והיזמים והנושא של פינוי בית יעקוב סגור"אלי לוי דיווח לועדה שהוא ניהל מגעים עם בי
מיטל להבי הציע הצעת החלטה שכל השטח הציבורי ישאר ציבורי למטרות מוסדות חינוך ולא לטובת 

. דרך
 

: הועדה מחליטה
אהרון מדואל ומיטל ,  דן להט– נגד 3, עוזרי וארנון, בביוף, מזרחי,  דורון– בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

: הוחלט להעביר את התכנית לדיון להפקדה בועדה המחוזית בתנאים הבאים (להבי
ע או מי מטעמו יהווה תנאים להוצאת היתר "י מה"אישור העיצוב של תוספת הקומות למגדל ע .1

. בניה
 .וחלל טכני מעליהן,  קומות40יקבע בהוראות התכנית שגובה המגדל לא יעלה על  .2

 .בממוצע'  מ3.5גובה קומה לא יעלה על 

 .יחול גם על תכנית זו' א2615כל הנקבע בתכנית העיצוב לתכנית  .3

. היזם ימסור כתב שיפוי כמקובל .4
 

מיטל , בנימין בביוף, כרמלה עוזרי, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, שמוליק מזרחי, דורון ספיר: משתתפים
. להבי ופאר ויסנר
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. 1/2494דיון בהתנגדויות לתכנית צפון מערב קרית שלום תא              :מטרת הדיון
 

. צפון מערב קרית שלום, 8רובע :                מיקום
 

. דרך קיבוץ גלויות-    בצפון:               כתובת
. שכונת קרית שלום-                             במזרח
. פ"שצ-                             בדרום
. הכנסייה הרוסית, ס לטבע"פ וביה"שצ-                             במערב

 
. 32, 120חלקי חלקה  ,81-119 ,130-133, 128, 126 חלקות 6969גוש :        חלקה\גוש

 .113, 110, 87,96, 74-81, 47,49-72 חלקות 6970גוש                            
. 11, 15, 85 חלקי חלקות 1-10, 12 , 22 חלקות 6984גוש                            
 . 48, 40חלקי חלקות ,41-47,64-65 חלקות 7063גוש                            
  .48, 46, 2  חלקי חלקות 7065גוש                            

 
.  דונם153- כ:    שטח התכנית

 
. עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים:               מתכנן

 
. א יפו"הועדה המקומית לתכנון ובניה ת:                   יזם

 
. א יפו ומנהל מקרקעי ישראל"עת, פרטיים:      בעל הקרקע

 
: פרטים

 
מצב השטח 

מזרחית לדרך לבון   .דרך פנחס לבון העוברת במרכז האתר מחלקת השטח:              בפועל
אסירי ציון ' האחד נמצא בדופן המזרחית סמוך לרח, מצויים איזורי חורש                          

. והשני במערב סמוך לדרך פנחס לבון,                           ולמבני המגורים של קרית שלום
מגרש בו ו" ע יהודה"גדנ- " אימונים לכדורגלימצויים במקום מגרש,                           כמו כן

. גלויות.  קומות דרומית לדרך ק3בן האחד מגורים י מבנ                          
השטח התחום בתחולת התכנית חלקו פנוי וחלקו ,                           מערבית לדרך פנחס לבון

. במקום אתר ארכיאלוגי המוכרז כחוק.                           חורש
 

,  ג, 1- ע,2002, 561, 503, 222ע מאושרות "         במקום חלות תכניות ב:מצב תקף
.  3 \ 06 \ 21צ " תרש                       

                         

 

 

    
 
 
 
 
 

  – תכנית צפון מערב קרית שלום  
 (הת)  1/ 2494ע "תב  

 

  
 
 
 
 

 דיון בהתנגדויות    
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, יעודיו שטח ציבורי פתוח ,222' השטח הנדון הנכלל בתכנית מפורטת מס                        

.                           דרכים וחלוקה למגורים
 .  561' כלול השטח הנדון בתכנית מפורטת מס,                         כמו כן

,                          התכנית קבעה בשטח חלוקה חדשה של מגרשים למגורים
. גלויות ושטח ציבורי פתוח. הרחבת דרך ק, דרכים,                         מגרשים למוסדות ציבור

: 561ע "תב י"עיקרי תקנות הבניה עפ                        
.  קומות מגורים מעל קומת עמודים פנויה לחניה3בינוי של עד .  1                        
. 30%אחוזי הבניה המותרים לא יעלו על .  2                        
. ד נטו" יח12צפיפות מותרת לא תעלה על .  3                        

 
 אשר קבעה את תוואי הדרך   2002'                         בנוסף חלה בשטח תכנית מפורטת מס

הר ציון בקטע שבין קבוץ גלויות ודרך בן צבי '                         בהמשך של שד
.         דרך פנחס לבון -

 
      561' י תכנית מס"גלויות לא היתה בניה עפ.                               למעט בנין אחד בסמוך לדרך ק

.                               בשטח
ע "לפני כתריסר שנים קודם תכנון מחדש של השטח בתכנית ב                              

נסתבר כי יש לערוך שינויים מרחיקי לכת שהביאו  לאחר ש2494 '                               מס
 התכנית לא   .  לפגיעה משמעותית בסביבה ובמטרות ואיכויות התכנית שקודמה                           

  .                             הגיעה למתן תוקף
                    

תוך התאמתו לנתוני הסביבה  , ליצור תכנון משופרהמופקדת       מטרת התכנית :מצב מוצע
פיתוח     האתר הארכאולוגי המוכרז ויישום צרכים העולים לגבי , הטבעית,                         הבנויה

                   .                       ('פארק החורשות וכד) הציבורי הפתוח המרחב                         
: י"                        כל זאת ע

   תלשכונתיפקודית שיקושר , בנית מתחם מגורים חדש מזרחית לדרך לבון. 1                        
  , שטחים ירוקים ומבני ציבור, י דרכים" יצירת רצף ע הקיימת תוך                            קרית שלום 

. כפי שיפורט בהמשך                            
   פ"כשצ"  י רשות העתיקות "מוכרז ע"הקביעת האזור ממערב לדרך לבון . 2                        

.                             ופיתוחו בעתיד במסגרת תכנית פארק החורשות
. איחוד וחלוקה מחדש של השטח. 3                        
לסוגיהם   שטחים ציבוריים פתוחים , לבנייני ציבור, קביעת יעודים למגורים. 4                        

. ודרכים                            
 
עקרונות    

בתכנית המוצעת מרוכזות זכויות הבניה למגורים במגרשים הנמצאים       .   1:       התכנית
  .                            במתחם ממזרח לדרך לבון

אזור   ,  בחלקם כוללים מסחרשכונת המגורים המוצעת כוללת מגרשים למגורים                            
. 'פארק וכד,  שטח פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח,                             לבנייני ציבור

   "פארק החורשות"ריכוז זכויות הבניה מזרחית לדרך לבון מאפשר את פיתוח .   2                      
לבון  , בן צבי, הממוקם בין הרחובות הרצל)פארק  .                            באופן מלא

. פ מרכזי לרווחת העיר וכל שכונות הדרום"כשצ,  (גלויות.                             וק
 הנוכחי לאתר הנמצא דרומית  ם ממקומים מועתק"ע יהודה"גדנ "יבתכנית מגרש. 3                      

המהלך נעשה בהסכמה ושיתוף  ". גורן גולדשטיין" בסמוך למרכז 3377                          לדרך 
הכוונה ליצור מרכז תרבות וספורט משותף המשרת  . א יפו"                          מינהל  החינוך בעת

.                            התושבים והמבקרים בצורה מיטבית ומאפשר פתרונות  משותפים למרכז
 .  למשחקיםהמוצע  בנוסף למגרשקטן כוונת לפתח גם מגרש אימונים ה                          

                           במקביל מקודמת תכנית בנין עיר מפורטת למרכז הספורט   
.                            והנופש

 
    בכדי לפתח שכונת מגורים אטרקטיבית ומשופרת  התכנית מציעה תמהיל דירות  .4                      

. מגוון                          
  משחקים , מועדוני כושר ספורט)שטחים משותפים במבני המגורים                           יתאפשרו 

. לשימוש הדיירים מעל או מתחת למפלס הכניסה הקובעת(ב"וכיו                          
 



 החלטה' מס
27/05/2009 

 4- ' ב09-0011

 

2007ת ספטמבר "מבא  30' עמ  

 

ממערב  " החורשותפארק " בתחום בתכנית אל ות                        התכנית מציעה פיתוח  גיש
מעברים ירוקים ושבילים להולכי רגל ורוכבי  ,                         ויצירת דרכים חדשות

 .                         אופניים
המעבר התת קרקעי  פקדת מציעה פיתוח התכנית המ                        

השטחים  ,  המקשר בין מרכזי הספורט והפנאי"ירוק"מעבר                         מתחת לדרך לבון כ
י כך מחזקת הזיקה והקשר בין המגורים   "                        הציבוריים לבין אזורי המגורים  וע

.                         והאתרים הנמצאים  בשני צידי דרך לבון
 

: שטחים זכויות בניה ובינוי למגורים. א. 5                     
. ר" מ66,400 כ שטחים עיקריים מוצעים למגורים"סה                              
. 650– ד"כ יח"סה                              
.   ר" מ100-כשטח ממוצע עיקרי מוצע לדירה                               

   בממוצע למגרשים המיועדים 269%- מגורים כשטחים עיקריים ל                               אחוזי בניה ל
. למגורים                               

    מהשטח 40%כ שטחי השירות מעל מפלס הכניסה הקובעת יהיה עד "סה                               
. העיקרי                               

 מהשטח  40%כ שטחי השירות מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיו עד "סה                               
 . העיקרי                              

.  מוצע לאפשר שטחים למסחר במפלס הרחוב125- ו97                               במסגרת תאי שטח 
: בינוי .                          ב

,   קומות6-20                         התכנית מציעה גובה מבנים  בין 
 תובא לאישור הועדה המקומית ותהיה תנאי להיתר  עיצוב אדריכלי ופיתוח                         תכנית 

.                          בתכנית המוצעת
            

: שטחים זכויות בניה ובינוי למבני ציבור. 6                    
 ממוקמים בכניסה לשכונה בסמוך   דונם3- כ                       מגרשים לבנייני ציבור בהיקף של 

                       לחורש הקיים ובצמוד למגרש הכדורגל המוצע ליד מרכז גורן גולדשטיין דרומית  
 . 3377                       לדרך 

 ,ר במגרש למבנים ומוסדות ציבור" מ4800-      91תא  שטח :  הבניה מוקנות                       זכויות
ר במגרש למבנים ומוסדות ציבור   " מ1510-     114 תא שטח                                                            

.                                                                                         לחינוך
                     

במידה ותקודם בעתיד יוזמה לפינוי בניין המגורים      , התכנית המוצעת מאפשרת                      
 .איחוד וחלוקה עם המגרש הסמוך לו ממערב (גלויות.בסמוך לצומת לבון ק)                      הקיים  

 
: איחוד וחלוקה. 8                   

תכנית לאיחוד וחלוקה תהיה תנאי להיתר בתכנית ותובא לאישורה של                        
.                       הועדה המקומית

 
 תנועה וחניה. 9                   

   לרחובות הדרך מתחברת .   דרך לקבוע יעודי                       לאורך מתחם המגורים והרווחה מוצע
. וקבוץ גלויותאסירי ציון                        
.  מאפשרת גישות לחניה למגורים ולמבנה הציבורהדרך                        

לועדה המקומית ינתן שיקול דעת  . י התקן התקף"                       תקן החניה למגורים יהיה עפ
. להפחית את תקן החניה בעת הבקשה להיתר                       
.  החניה למגורים תתאפשר במרתפי חניה                       

. ע יהודה ולמרכז גורן"                        מוצע מתווה להסדרת החניה למגרש גדנ
.                        נספח התנועה יתואם עם אגף תנועה ויהיה תנאי להיתר בתכנית

 
: שיתוף ציבור. 10                    

 .  נציגים ופעילים מקרית שלום הצגת התכנון לקידום התכנית נעשה תוך .                       א
 ליצור  זאת תוך רצון.                             התהליך התקיים  בשיתוף מלא וסיוע מינהלת הרובע

  שיתוף פעולה בפיתוח התכנוני של המרחב הציבורי   תהליך של                           
.   בתחום התכנית והטמעת הצרכים העולים במרחב הציבורי בתחומה                           

נערך מפגש בהשתתפות  , כמו כן.                            נערכו מספר מפגשים עם נציגים נבחרים בשכונה
לאחריות נערך דיון לשמיעת  ,                            מתכנני התכנית בו הוצגו עקרונות ומרחב התכנון
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.                            תגובות המשתתפים
סדנה להיכרות ודיון במרחב הציבורי בתכנית המוצעת על רקע הצגת  נערכה                            

 .                           ההליך הסטטוטורי
 
  

שלאחר    ,                    בדיאלוג שהתקיים הועלו על ידי התושבים נושאים בעלי חשיבות ועניין 
:                     העלאתם חלקם הוטמעו בתכנית

 
 החשיבות של צמצום הפגיעה בחורשה הסמוכה לסמטת אסירי ציון  .
 רצון לשמר חורשת האלונים הנמצאת בסמוך לדרך לבון לצד המעבר התת קרקעי  .
 גורן גולדשטיין"ע יהודה בשכונה בקרבת מרכז " מתן מענה חלופי למגרש גדנ ."
 מערבית לדרך לבון, "פארק המרכזי"פ ה" יצירת דרכי גישה נוחות ורחבות לשצ .
 יצירת כניסות ויציאות לשכונה המתוכננת שלא דרך שכונת קרית שלום  .
 תוך שמירה על בניה נמוכה יחסית   , ד וצפיפות הבניה"יח'  הקטנה ככל האפשר של מס

.              בקרבת השכונה
 

.                             חלק ניכר מהבקשות שעלו לגבי המרחב הציבורי הוטמעו בתכנית
זאת לאור הצורך לרכז זכויות בניה בכדי לאפשר   ,                            בנושא הבניה נותרה מחלוקת

.  דבר המביא לריכוז זכויות ובניה לגובה-                            שטחים פתוחים וירוקים
 

       
 

 :פרטי תהליך האישור
 

 4 סעיף 24/09/2003 מתאריך 2003-18ישיבה קודמת מספר                                         
. לאשר את התכנית ולהעבירה לדיון להפקדה בועדה המחוזית  : החלטת ועדה                                        

. העיצוב בועדה המקומית' תנאי להוצאת היתר בניה יהיה אישור תכ                                  
 
 

                         
דנה  (9 –' ב2003-21' מס' פרוט) 17.12.2003ישיבת ועדה מקומית מיום 

לקיים דיון נוסף בועדה המקומית  לאחר הצגת התכנית   והחליטה
. והשטחים הפתוחים בה לנציגות תושבי קרית שלום

 
 

     דנה  (9' החלטה מס' ב2005-7' פרוט) 30.3.2005ישיבת ועדה מקומית מיום                                        
 .והחליטה לשוב ולדון בישיבה הקרובה לגיבוש ההחלטה בלבד                                       

 
    2 סעיף 06/04/2005 מתאריך 2005-8ישיבה קודמת מספר                                         
.  לצאת לסיור בשטח: החלטת ועדה                                       

 
 

 
: לאשר את העברת התכנית לועדה המחוזית להפקדה בכפוף לתנאים הבאים       :החלטת ועדה  

. לאשר לקדם במסגרת התכנית המוצעת את עקרונות הבינוי המוצע .1
 המוצע בין רחוב המבקיעים לרחוב המרכזי המוצע בשכונת 3377החלק מרחוב  .2

. המגורים החדשה יפותח כשביל להולכי רגל
הקו הכחול יורחב בכדי לאפשר במסגרת התכנית הקצאת מגרש נוסף לגדנע יהודה  .3

. בסמוך למגרש המוצע ולדרך השירות
: תנאים למתן היתרי בניה יהיו .4

. הכנת תכנית איחוד וחלוקה
. יפו-א"תיאום נספח תנועה עם אגף התנועה בעיריית ת

 הנחיות למיגונים –ג "במידה ומתחם המגורים נמצא בגבולות המשפך של נתב
. אקוסטיים ישולבו בהוראות התכנית
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:  דנה בתכנית והחליטה22/09/2008 מיום 744מליאת הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
להפקיד התכנית  

 
 בתאריך 1620 בעמוד 5897 לחוק התכנון והבניה התפרסמה בילקוט פרסומים מספר 89הודעה על פי סעיף 

08/01/2009 .
 

: כמו כן התפרסמה הודעה בעיתונים על פי הפירוט הבא
 25/12/2008 הארץ

 25/12/2008 הצופה
 26/12/2008 העיר

  
 
 
 
 

: דברי המענה להתנגדויות והמלצות, פירוט ההתנגדויות
 

: בתקופת ההפקדה הוגשו התנגדויות לתכנית
 

משה , עזרא חממי, שלמה חממי 
שמואל קמינסקי , מרום

משרד עורכי דין ' י שוב ושות"ע

א " ת53יגאל אלון . ע.ת.נ 

 ג"נתברשות שדות התעופה  

 א" ת85נחלת בנימין  להגנת הטבע' החב 

ד ינאי מיכל "י עו"עקבוצת תושבי קרית שלום  

 יפה פנחסוב –הדסה הכהן  
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, משה מרום, עזרא חממי, שלמה חממי. 1
 :  שמואל קמינסקי

 משרד עורכי דין' י שוב ושות"ע
 

: כללי
 י המתנגדים "רכישת המקרקעין ע

 שנה 25נעשתה לפני למעלה מ 
בהתבסס על המצב התכנוני שהיה 

במקום חלה . קיים על המקרקעין
 1968 משנת 561תכנית בנין עיר 

המאפשרת בניה על המקרקעין באופן 
. מיידי

  ניסיונות בניה לאורך השנים נחסמו
י העירייה באופן מכוון עי העירייה "ע

באמצעות הקפאת בניה ולעיתים 
הרשויות טוענות כי הן . בניגוד לחוק

מקדמות תכנית חדשה אשר תשפר את 
. מצבם של בעלי המקרקעין בתחומה

 .התכנית הופקדה רק לאחר זמן רב
 החלטת ועדת המשנה לעררים בגין ס .

 בגין תנאים מגבילים היתה לבטל 78
החלטת הועדה המחוזית לפרסום 

תנאים מגבילים למקרקעין בשל 
עמימותה וחוסר סבירות ומידתיות 

בנסיבות שנוצרו לאור משך הזמן בו 
מוקפאת קרקע בו קיימות זכויות 

בניה ללא כל אפשרות מימוש וללא 
 .פיצוי

 
: עיקרי ההתנגדות

 
טבלת הקצאות , היעדר תכנית חלוקה מחדש

 :ולוח איזונים
  התכנית החדשה כופה על בעלי המקרקעין

לעומת המצב הקיים בו , בעלות במושעא
הבעלים הינם בעלים יחידים בקרקע או 

בעלים הפועלים במשותף והם יכלו לנצל את 
זכויות הבניה באופן מיידי בעצמם וללא 

 .תלות
  התכנית אינה קובעת על מי תוטל מלאכת

עריכת תכנית החלוקה מחדש ועריכת טבלת 
קיימת חשיבות כי . ההקצאות ולוח האיזונים
י הועדה "מלאכת התכנית תבוצע ע

הכנת התכנית עי בעלי המקרקעין . המקומית
 .תעכב הוצאת התכנית לפועל

  העדר תכנית חלוקה מחדש וטבלאות
הקצאה ולוח איזונים מקשה על בעלי 

להביע , המקרקעין לבחון את טיב התכנית
 .עמדה ומונע אפשרות מימוש בזמן סביר

  
יש לחייב את הועדה המקומית להכין תכנית 

חלוקה מחדש כולל טבלת הקצאות ולוח 
 .איזונים על פי התכנית כבר כחלק מתכנית זו

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

בנוגע ובהתייחס לתאור המתנגדים במבוא    **
:      הכללי בכתב ההתנגדות

 עוד בטרם רכישתן   6969הקרקעות בגוש - 
   הוכרזו אתר עתיקות וחלו בהם מגבלות   

.     בניה מחמירות
(   90החל מתחילת שנות ה )שנים ' לאורך מס- 

   קדמה הועדה המקומית תכניות במקום   
   המבוססות על העקרונות והמטרות בתכנית   

 כחוק   78-  ו77. לאור זאת פורסמו ס,   זאת
פעולות אלה ופעולות תכנוניות   .   וכנדרש

   בקדום תכנוני במקום נעשו כמקובל בין   
י המקובל   "   הועדה המקומית והמחוזית עפ

.    ובהתאם לחוק
. כל מהלכי הרשות המקומית נעשו עפי חוק-
  

ראוי לציין כי חלק מהמתנגדים באמצעות 
ד שוב מנהלים בימים אלה תביעה כנגד "עו

הועדה המקומית והועדה המחוזית בגין 
נושאים אלה על בסיס הטענה לפגיעה   

.  מתמשכת במקרקעין ובזכויות בה ללא פיצוי
 
 
 
 
 
 
 

לנוכח מורכבותו של הפרויקט והרצון לייעל 
לקצר ולייעל המהלכים הסטטוטורים 

והיישומיים הוחלט על הפרדה בין התכנית 
.  הראשית ותכנית האיחוד והחלוקה

התכנית מאופיינת בשטחים בבעלות פרטית 
למגורים ושטחים שייקבעו ביעוד ציבורי 

. ובבעלות ציבורית
בכדי לאפשר פיתוח השטחים הציבוריים 

באופן " פארק החורשות"במסגרת , בתכנית
ללא תלות בקצב ההתקדמות של , מהיר ומיטבי

, מהלכי האיחוד והחלוקה במגרשי המגורים
. הוחלט על ההפרדה בין התכניות

ההליך של הפרדת האחוד והחלוקה מתכנית 
ראשית הינו הליך מקובל בתכניות המקודמות 

.  א יפו"בעת
תכנית האיחוד והחלוקה הינה תכנית בסמכות 

כך שמהלך קידומה - הועדה המקומית
. הסטטוטורי פשוט ומהיר

הצורך בקדום מהיר ויעיל של תכנית האיחוד 
והחלוקה ידוע והכוונה אכן שמלאכת הכנת 

י עיריית תל "תכנית האיחוד והחלוקה תקודם ע
.  אביב וצוות יועצי  התכנית
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: קביעת חניות תת קרקעיות
  בהתאם להוראות התכנית החניות

 בהוראה יש לפגוע –ק "המתוכננות הינן תת
ע התקפה ניתן לבנות "בתב. בשווי המקרקעין

ניתן - בניינים מעל קומת עמודים פנויה לחניה
עלות . ללמוד כי הכוונה היתה לחנויות עיליות

. ק גבוהות בהרבה"חניות תת
  אין הצדקה כלכלית או תכנונית להוראה

הוראה בדבר שטחי חניה . ק"בדבר חניות תת
 .ק תהפוך את הבניה לבלתי כדאית"תת

 
 

יש לשנות את התכנית כך שהחניות כולן או 
חלקן יהיו עיליות 

 
 
 
 
 

: ק בדרך לבון"קביעת מעבר תת
 ק בדרך לבון"על פי התכנית יוקם מעבר תת .

התכנית אינה קובעת על מי תוטל מלאכת 
לא מהפן התכנוני , ביצוע מעבר תת קרקעי זה

 .או הכלכלי
  ד " יח300התכנית קובעת כי ניתן להקים

 .ק"בלבד טרם השלמת ביצוע המעבר התת
הדרישה אינה סבירה היא תגרום לעיכוב 

בהוצאת היתרי בניה ולפגיעה נוספת במימוש 
. זכויות בעלי הקרקע

 
יש לקבוע בתכנית כי אחריות ביצוע המעבר 

. א יפו"בהיבט התכנוני והכלכלי תוטל על עת
ק "יש לבטל את התנאי להרחבת המעבר התת

ז "להוצאת היתרי הבניה ויש לקבוע לו
א יפו למניעת עיכוב "י עת"לביצוע המעבר ע

 .בהוצאת ההיתרים
 
 

הכנת תכנית פיתוח , דרישה לפינוי פולשים
, ע יהודה"פינוי מגרשי גדנ, ע"לשטח לגדנ

: ע"הריסת המתחם הקיים ואיכלוס הגדנ
 
  התכנית קובעת כי תנאי למתן היתר ראשון

. ע"הינו אישור תכנית פיתוח לשטח חדש לגדנ
ע לא ניתן "ללא תכנית פיתוח לשטח הגדנ

לא נקבע על מי תוטל . יהיה לקבל היתרי בניה
מלאכת הכנת התכנית לפיתוח ולא נקבע לוח 

 .זמנים מוגדר

איכויות - בנוגע לטענה בדבר בחינת טיב התכנית
.  התכנית מוצגות במסמכיה המופקדים

אופן חלוקת הזכויות המוצעות בתכנית והקניין 
העתידי בה מושתתים על עקרונות שמאיים 

חלוקת סל הזכויות . וכלכליים בהתאם למקובל
המוצע בתכנית בין בעלי הזכויות הנוגעים בדבר 

של כל אחד " ערכים הנכנסים"יתבסס על ה
י עקרונות שיקבעו "מבעלי הזכויות היום עפ

.  בבסיס התכנית
 

ההתיחסות -  התקפה561בהתייחס לתכנית 
המפורשת לחניה על קרקעית בגב המגרשים 

.  הינה במגרשים בעלי חזית מסחרית 
 נושאי התחבורה והחניה לא 60בשנות ה , ככלל

הפתרונות . היו בעייתיים בדומה לימים אלה
לחניה ותקני החניה התבססו על שיעור נמוך 

בהרבה של כלי רכב והפתרונות שקודמו 
.  בעת ההיא היו שונים, בתכניות

תקן ,לאורך השנים צפיפות כלי הרכב גדלה
.   נושאי החניה הפכו מטרדיים, החניה גדל

על מנת לשמור על איכות חיים סביבה ודיור 
ראוי הכוונה התכנונית בתכנית זו היא להשאיר 

השטחים מעל הקרקע לשימושים לרווחת 
הנושא נבחן הן כלכלית והן סביבתית . הדיירים

. ונמצא מתאים
ק  "מוצע לדחות הבקשהבנוגע לחניות תת

 
 
 

הוראה זו נוספה על פי בקשת לשכת התכנון 
.  בועדה המחוזית

עמדת עיריית תל אביב יפו שאין לקשור בין 
הפיתוח הציבורי ושיפור איכויותיו בשטחים 

הציבוריים לסוגיהם לבין יישום המגורים ביעודי 
. המגורים

 
 
 
 
 

מוצע לקבל ההתנגדות בחלקה ולנתק ההתליה 
בין הוצאת היתרי הבניה למגורים והפיתוח של 

.  המרחב הציבורי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית קובעת בתנאי ההיתר כי תנאי להיתר 
ע הוא פינוי מתקני "למגרש החדש המיועד לגדנ

מכיוון שהשטחים . ע  ממקומם הנוכחי"הגדנ
ע החדשים נקבעו ביעוד "המיועדים למתקני הגדנ
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אין להתנות . יש למחוק תנאי זה מהתכנית

, ע"מתן היתרי בניה בתכנית הפיתוח לשטח גדנ
קל וחומר כאשר התכנית מוטלת על הועדה 

. המקומית
 
 
 
 
 
  התכנית קובעת כי תנאי למתן היתר ראשון

ע והריסת "יהיה איכלוס הגדנ, לאיכלוס
שטחי המגורים המוצעים .  המתחם הקיים

ע יהודה "בתכנית נקבעו בשטח בו מצויה גדנ
לשם ביצוע התכנית יהיה צורך בביצוע . כיום

 .ע המצויים על המקרקעין"פינוי מגרשי גדנ
התכנית לא קובעת על מי תוטל מלאכת 

הפינוי וההריסה והאיכלוס מחדש אלא רק כי 
פינוי הריסה ואיכלוס הינו תנאי למתן היתר 

. איכלוס ראשון
 
 
 
 
 
 

יש לקבוע בתכנית כי מלאכת הכנת תכנית 
ע פינוי פולשים ומגרשי "חדשה לשטח הגדנ

ע הריסת המתחם הקיים ואיכלוס "הגדנ
ע תוטל על עיריית תל אביב יפו באופן "הגדנ

יש למחוק מהתכנית ההוראה לפיה . בלעדי
פעולות אלה יהוו תנאי להוצאת היתרי בניה 

( 6.11.1. ס).ואישורי איכלוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  התכנית קובעת כי הועדה המקומית רשאית

לדחות מתן היתרי איכלוס בתחום התכנית 
 (6.13. ס)עד השלמת הפינויים

עסקינן בפינוי פולשים המצויים על 
המקרקעין לתכנית לא צורף תסקיר 

פולשים אשר יעמוד על המצב לאשורו 
אין התייחסות ביחס לפינויים . לעניין פינוי

ההוראה הינה עמומה ולבעלי . הנדרשים
. המקרקעין אין יכולת לעמוד על הקושי
יש להטיל על הרשות את החובה לצרף 
לתכנית תסקיר פינויים שיבהיר המצב 

.  הקיים
 

התנאים החלים , ציבורי ויהיו בבעלות ציבורית
על קבלת היתר ומימושו נופלים על כתפי הגופים 

.  הרלוונטים
מוצע לשנות הוראות התכנית בתנאים להיתר 

 לא להתנות התנאי 6.11 בפרק 9.  וס3.ס , 1. ובס
להיתר הראשון בתחום התכנית באישור תכנית 

ע או לצור התניות "ע או איכלוס גדנ"פיתוח לגדנ
. בין שטחים ציבוריים לפרטיים

מוצע כי תנאים למתן היתרים בתחומי בניה 
פרטיים או ציבוריים יתיחסו לשטחים 

.  הרלוונטים אליהם
 

התנאים למתן היתר איכלוס המופיעים 
 מחייבים 6.13-  ו6.11. בהוראות התכנית ס

ביצוע בפועל של ההתחיבויות המופיעות בתנאים 
פינוי המתקנים התכנית  מורה על . להיתרי בניה

 בתחום מגרשי המגורים כך שיהיה הקיימים
ניתן לאפשר את פיתוח מתחם ומבני המגורים 

י יעודי הקרקע במגרשים החדשים ולאפשר "עפ
משימת פינוי מתקני . איכות מגורים מיטבית

ע  הנמצאים ביעוד קרקע ציבורי ברובם "הגדנ
הינה עירונית ולכשידרש יפעלו הגורמים 

כשם שיישום . העירוניים להעתקה מיידית
המתקנים בשטח המיועד להם בתכנית יהיה 

.  ציבורי
ע "מוצע לבטל ההתליה בין איכלוס הגדנ

. במתקניו החדשים לבין המגורים
 

ככלל העיקרון המלווה את התכנית הינו שפיתוח 
" אחריות ציבורית"המרחב הציבורי לסוגיו ב

והפיתוח הנוגע למגרשי המגורים הינו  
אי לכך קדום בקשות ". אחריות בעלי הזכויות"ב

להיתרים ביעודי קרקע ציבוריים יחייבו את 
מקדמי הבקשות להיתרים בשטחים אלה במילוי 

כשם שבקשות , התנאים הרלוונטים להם
להיתרי בניה בשטחים המיועדים למגורים יחיבו 

את מקדמי הבקשות להיתר במילוי התנאים 
   .הרלונטים אליהם   

מוצע בהתיחס לנושא התנגדות זאת לשנות 
התנאים למתן היתרי בניה ואיכלוס 

ולבטל ההתליות בין היתרים  (6.13,6.11),
. ע לבין המגורים"ואיכלוס בגדנ

 

 
תכנית האיחוד והחלוקה תכלול התיחסות 

למחזיקים ולפינויים ואין משמעות בצירוף סקר 
כידוע התשריט בתכנית זו .  פינויים לתכנית זו

שעל פיה ניתן ,כולל  תכנית מדידה כנדרש 
. לאמוד הקיים בשטח והפינויים הנדרשים

מרבית השטחים התפוסים בתחום המיועד  
. ע יהודה "למגורים משמשים את מתקני גדנ

אגף נכסים בעיריית תל אביב יפו יפעל לכשידרש 
להעתקת המתקן ובמידה וידרש אף לאתר זמני 

בעיר זאת בכדי לאפשר באופן מהיר מימוש 
.  התכנית

שטחים תפוסים אחרים בתכנית  נמצאים 
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יש למחוק את התנאי למתן היתרי איכלוס 
. עד להשלמת הפינויים

 
 
 
 
 
 
 
 

תנאי למתן היתר בניה לתא שטח 
101,123,125 :

התכנית קובעת תנאי בלתי סביר למתן 
היתרי בניה לפיו על היזם מוטלת החובה 

לערוך תכנית מדידה וסימון לעצים בתחום 
על היזם מוטלת האחריות .  המגרש

להעתיק עצים בעלי ערך לשימור העלולים 
. להיפגע מעבודות הבניה והפיתוח

 
יש לפרט . יש למחוק תנאי זה להיתר בניה

בתכנית מהם העצים המצויים בתחום 
התכנית המיועדים לשימור ולקבוע כי 

א יפו תוך "העתקתם תהיה באחריות עת
. ז לביצוע העתקה"קביעת לו

 
 
 
 

רישומם והבטחת רישומם של שטחי הציבור 
. א יפו כתנאי מתן היתרי בניה"ש עיריית ת"ע

התכנית מגבילה את הוצאת היתרי הבניה 
באופן בלתי סביר בקביעתה כי היתרי הבניה  

מותנים ברישומם והבטחת רישומם של שטחי 
התכנית אינה קובעת על . א יפו"הציבור עש עת

מי מוטלת האחריות לרישום של שטחי 
יוצא כי בעלי המקרקעין תלויים . הציבור

. א"בחסדי עת
 

אין להטיל את הרישום על הבעלים ויש להסיר 
יש לבטל הדרישה לרישום . את המגבלה

א "ש עת"והבטחת רישום שטחי הציבור ע
. כתנאי להוצאת היתרי בניה

 
רישום זיקת הנאה לציבור במרתפי חניה 

לא סביר כי תנאי להוצאת היתרי בניה הינו 
רישום זיקת הנאה לטובת הציבור במרתפים 

.  עם מעבר רציף
 

יש לקבוע בתכנית כי רישום זיקת ההנאה 
א ומשום שכך אינה יכולה להוות "תוטל על עת

יש לקבוע בתכנית . תנאי למתן היתרי בניה
. י הרשות המקומית"ז לביצוע רישום ע"לו

בתחום יעודי קרקע המוצעים ביעודים ציבוריים 
והאחריות על פינויים אינה רלוונטית לגבי בעלי 

.  הזכויות הפרטיים
 לדחות מתן רשאיתנאמר כי הועדה המקומית 

היינו  - היתרי איכלוס עד להשלמת הפינויים
התכנית למעשה נותנת לוועדה המקומית שיקול 

דעת ויכולת ביקורת בין המשימות הציבוריות 
בתכנית ואיכלוס המתקנים הציבוריים לבין 

מילוי צרכים ודרישות במגזר הפרטי ואיכלוס 
. המגורים

מוצע לדחות הדרישה בנוגע לתסקיר פינויים 
מוצע בהתיחס לנושא התנגדות זאת לשנות 

התנאים למתן היתרי בניה ואיכלוס 
ולבטל ההתליות בין היתרים  (6.13,6.11),

. ע לבין המגורים"ואיכלוס בגדנ
 
 
 

חלקים נרחבים בתחום התכנית בעלי איכויות 
בשטח התכנית חורשות ועצים בעלי . סביבתיות

.  ייחוד
במסמכי התכנית מזוהים מגרשים המיועדים 

למגורים בהם ניתן לאתר עצים המיועדים 
לשימור ובאותם מגרשים ניתנו הוראות 

. מיוחדות בנושא
בכל בקשה להיתר בניה בכל תכנית נדרשת 

תכנית מדידה והבקשה לסימון העצים 
והאחריות להעתקם במידת הנדרש על היזם 

ממגרשו למקום אחר בתחום התכנית מקובלת 
. ואינה ייחודית רק לתכנית זו

מוצע לדחות דרישת המתנגד בנוגע לתנאים 
ההיתר בתאי השטח לעיל 

 
 
 

ההליך מקובל במסגרת קדום תכניות רבות  
כמו כן ההוראות בתנאי ההיתר . א יפו"בעת

מחייבות את מקדם הבקשה להיתר נשוא 
. ולא אחרים, הבקשה

 
רישום השטחים הציבוריים אינו מוטל על 

כשם שרישום השטחים , הבעלים הפרטיים
הפרטיים אינו מתחום אחריותה של הרשות 

.  הציבורית
מוצע לדחות דרישת המתנגד בנוגע לרישום 

השטחים 
 
 
 
 

מכיוון שלא ניתן לאפשר כניסות ויציאות 
למרתפי החניה בכל מגרש בנפרד נקבע בהוראות 

התכנית כי יהיה קשר בתת הקרקע בין מרתפי 
בכדי לאפשר למגרשי .  החניה במגרשים השונים

, המגורים מימוש גמיש ומהיר בהתאם לתכנון
נדרשת התחייבות לקשר וזיקות הנאה בין 
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הבטחת רישום המגרשים לאחר איחוד 
וחלוקה 

 
על פי הוראות התכנית היתרי הבניה ינתנו 

 בהתאם לתכנית איחוד וחלוקה ורישום
 .המגרשים לאחר מכן

יש לכלול האיחוד והחלוקה כחלק מתכנית זו 
. ולהטיל הרישום על הרשות המקומית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אתר עתיקות מוכרז 
קיימת הכרזה על אתר עתיקות על חלק 

התכנית קובעת כי טרם ביצוע . מהמקרקעין
העבודות במקרקעין המוכרזים יש לקבל 

. אישור תחילה ממנהל רשות העתיקות
התכנית קובעת כי ביצוע פעולות מקדמיות ככל 

. י היזם ועל חשבונו"שיידרשו יעשו ע
 

. ההוראה מנוגדת להלכה פסוקה יש לבטלה
אין להטיל את ביצוע הבדיקות הארכיאולוגיות 

ז לביצוע הבדיקות "יש לקבוע לו. על הבעלים
יש . על מנת שלא לעכב הוצאת היתרי הבניה

לבצע  הבדיקות טרם אישור התכנית ולא 
שכן במידה ויימצאו עתיקות לא ניתן , בעתיד

יהיה להוציא היתרי בניה ויהיה צורך בתיקון 
. התכנית

 
: ד אקוסטית"ס ועריכת חוו"הוראות איכה

התכנית מציינת כי הועדה המקומית רשאית 
לכלול הוראות בתנאים להיתרי בניה בתאום 

. ההוראה עמומה. ס"עם היחידה לאיכה
 

לחלופין במידה ויש , יש למחוק הוראה זו
הוראות אותן ניתן לכלול בשלב מאוחר יותר 

של הוצאת היתרי הבניה יש לציינם בכדי 
. שבעלי המקרקעין יוכלו להביע עמדתם

 

המגרשים בתת הקרקע במסגרת היתרי הבניה 
וזאת בכדי ששימוש במרתפי חניה יתאפשר 

.  יציאות משותפות/במשותף דרך כניסות
רישום זיקות הנאה במסגרת המגרשים 

ז "הפרטיים הינו באחריות הבעלים והלו
לביצועם מותנה במסגרת קדום ואשור הבקשות 

.  להיתרי בניה 
 
 
 
 

לנוכח מורכבותו של הפרויקט , כפי שנאמר לעיל
והרצון לייעל לקצר ולייעל המהלכים 

הסטטוטורים והיישומיים הוחלט על הפרדה בין 
.  התכנית הראשית ותכנית האיחוד והחלוקה

בכדי לאפשר פיתוח השטחים הציבוריים 
ללא תלות בקצב , באופן מהיר ומיטבי, בתכנית

ההתקדמות של מהלכי האיחוד והחלוקה 
הוחלט על ההפרדה בין , במגרשי המגורים

. התכניות
ההליך של הפרדת האחוד והחלוקה מתכנית 

ראשית הינו הליך מקובל בתכניות המקודמות 
.  א יפו"בעת

תכנית האיחוד והחלוקה הינה תכנית בסמכות 
כך שמהלך קידומה - הועדה המקומית

. הסטטוטורי פשוט ומהיר
רישום האיחוד והחלוקה ידון בתכנית האיחוד 

והחלוקה שתובא לאישור הועדה המקומית 
. בהליך מקובל על פי החוק

מוצע לדחות הבקשה  
 
 
 

, במסגרת קדום התכנית בטרם הפקדתה 
י רשות העתיקות זאת אף "הועלתה דרישה זו ע

במידה  . בתאום עם לשכת התכנון המחוזית
י הועדה המחוזית ורשות העתיקות "ויימצא ע

כי לאור המוצג להלן יש צורך בשינוי ועדכון 
. הדבר יעשה- הוראות התכנית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית עם קדומה נבחנה בנושאים אלה ולא 
נמצא צורך בהטמעת הוראות כלליות מחייבות 

בכדי , אולם. ומפורטות מעבר למצוי בתכנית
לאפשר גמישות וקדום מהיר במימוש מגרשים 

, בעלי שימושים שונים ומיקום שונהבתכנית  
הוראות התכנית מאפשרות דרישה בשלב קדום 

ד אקוסטיות "לחוו, לתאום , הבקשות להיתר
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, התכנית קובעת כי חלק מהבניינים נדרשים
ד "לחוו, כתנאי להוצאת היתרי בניה

. אקוסטית
 

ד אקוסטית תוטל על "יש לקבוע כי הכנת חוו
א וכן ביצוע הבידוד האקוסטי יוטל על "עת
א יפו הכנת דוח "יש לדרוש מעת. א"עת

אקוסטי בשלב הנוכחי טרם אישורה הסופי של 
. התכנית והכללתו כחלק מהתכנית

 
 
 
 
 

: הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח
על פי הוראות התכנית הכנת תכנית עיצוב 

י הועדה "אדריכלי ופיתוח ואישורה ע
המקומית הינה תנאי להיתרי בניה יש לכלול 

. ל כבר בתכנית זו"הנ
 
 
 
 
 

: פיתוח סביבתי ושלבי ביצוע התכנית
הפיתוח הסביבתי הקבוע בתכנית מופיע בצורה 

יש לקבוע כי ביצוע הפיתוח . כללית וכוללנית
יש . הסביבתי מוטל על הרשות המקומית

לקבוע בתכנית כי ביצוע תשתיות יוטל על 
ז לביצוע "הרשות המקומית ויש לקבוע לו

. תשתיות אלה
 
 

כפי שנקבעו בתכנית יביאו ,שלבי הביצוע
לדחיה נוספת במימוש זכויות הבניה של בעלי 

. הקרקע
ישנן דרישות מקדמיות רבות כתנאי מתן 

מעבר , פינוי פולשים)היתרי בניה ואיכלוס
. ('ד אקוסטית וכו"חוו, ק"תת

ז " דרישות אלה אינן בהירות ולא נקבע לו
. לביצועם

ז לביצוע הפיתוח באופן "על התכנית לקבוע לו
פרטני כך שימנע עיכוב המימוש של זכויות 

 .הבניה על ידי בעלי הקרקע
 
 

: הפקעת שטחים לצורכי ציבור וזכויות בניה
במסגרת התכנית נעשית  הפקעה של שטח רב 

מבני ציבור דרכים ופארק בשטח , לצרכי ציבור
 דונם 153מתוך כ ) דונם130-כולל של כ

התכנית מגדילה באופן  (הכלולים בתכנית
מבני הציבור , משמעותי את שטחי הציבור

. 561ע "דרכים והפארק לעומת המצב בתב
יחידות ' לעומת זאת התכנית מגדילה את מס

ד על "הדיור באופן מזערי בהשוואה למספר יח
 כולל הקלות להם זכאים מרשינו 561ע "פי תב

זאת , ס"וקבלת הנחיות מהרשות לאיכה
נאמר כי הועדה המקומית רשאית . כמקובל

לאחר הבדיקה של הבקשה להיתר לכלול 
היינו ניתן לועדה המקומית - הוראות בנושא

. שיקול דעת בנושא
הליך זה הינו נורמטיבי ומאפשר פיתוח העיר 

.  בסטנדרטים הנדרשים
בכדי להבטיח איכות חיים ושימוש נאות לאורך 

המגרשים הגובלים בדרך לבון וקיבוץ גלויות 
חוות הדעת האקוסטית . נדרשת חוות הדעת

במבנים בשטחים הציבוריים תהיה באחריות 
הגופים הציבוריים ובשטחים הפרטיים באחריות 

.   הבעלים הרלוונטים
מוצע לדחות דרישת המתנגד בנוגע לדרישות 

ד אקוסטית "ס וחוו"בנוגע לאיכה
 
 

ההליך המחלק את שלב התכנון הסטטוטורי 
לבין השלב , הראשי המתווה התכנון באופן כללי

הכנת תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח , בו נדרשת
לקדום " צל-"מפורטת שאמורה להוות רקע 

הבקשות להיתרי בניה מקובל בתכניות רבות 
. ומאפשר העמקה וגמישות בפיתוח באופן מפורט

מוצע לדחות דרישת המתנגד בנוגע לתכנית 
העיצוב 

 
 

בניגוד לתאור הפיתוח הסביבתי המופיע בתכנית 
,  כולל פירוט רב בהוראות התכניתהמתנגדים

זאת לאור רגישות הסביבה על היבטיה 
.  הנופיים והערכים בה, ההיסטורים

 יעשה יעודים ציבורייםביצוע הפיתוח בתחום 
ז ""פיתוח תשתיות ולו. י הגופים הציבוריים"ע

לפיתוחם מוגדר בתכניות החומש העירוניות 
. ע"ואינו חלק מתב
 ההתליות בין לבטלמוצע , כפי שצויין לעיל

הרחבת המעבר , פיתוח ואיכלוס מתקני ציבור
. ק לבין מתן היתרים למגורים"התת

צויין כי - 'פינויים וכד, לגבי המחזיקים בקרקע 
פינוי מתקנים ושטחים ציבוריים במצב הקיים 

ד אקוסטית "לגבי חוו. יהיה באחריות ציבורית
צויין העקרון לגבי אחריות בעל הקרקע למילוי 

. התנאים בשטחיו
התניות הפיתוח מוגדרות במסגרת הוראות 

. ז המאפשר מימוש זכויות"התכנית ויוצרות לו
 
 
 
 

.  אינה כוללת הפקעותככלל התכנית 
התכנית קובעת יעודי קרקע במגרשים חדשים 

במסגרת מהלך מלווה של איחוד וחלוקה 
. מ"בסמכות ו

במסגרת התכנית מוצעים מגרשים למגורים 
. ושטחים ציבוריים איכותיים בהקף נרחב

ישרתו את המגורים המוצעים , שטחים אלה
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. 561ע "לפי תב
ד בתכנית הינה זניחה "יח' הגדלת מס

בהשוואה להוראות התכנית ולפגיעה 
הממושכת בבעלי המקרקעין מהם נמנע משך 

. זמן רב אפשרות המימוש של המקרקעין
 

ד "יש להגדיל את זכויות הבניה ומספר יח
הגדלת הדירות ומספר ).באופן משמעותי יותר

 6בתכנית בניינים בני - הקומות בבניינים
קומות שניתן להשוותם לבניינים אחרים 

. בתכנית
 
 
 
 
 
 
 

: תנאים למתן היתרי איכלוס
יש למחוק את הדרישה להשלמת פינויים 

במגרשים והתקנת תשתיות ציבוריות ופיתוח 
. סביבתי כתנאי למתן היתרי איכלוס

יש להטיל פעולות אלה על העירייה ולא 
יש . להתנות מתן היתרי איכלוס בביצוען

ז לביצוע פעולות אלו המוטלות על "לקבוע לו
העירייה על מנת לפגוע פגיעה בבעלי המקרקעין 

. עי דחית מתן היתרי איכלוס
יש למחוק דרישה להשלמת ביצוע מערכת 

הולכה לביוב ותחנת שאיבה וחיבורה למערכת 
. הקיימת

 
 
 
 

: תנאים למתן תוקף
יש לקבוע כי נספחים ככל שידרשו יצורפו כבר 

בשלב הפקדת התכנית בכדי לאפשר לבעלי 
. הזכויות לעיין בהם

 
: סכום

. התכנית לוקה בפגמים מהותיים וחמורים
התכנית פוגעת המתנגדים לאחר המתנה של 

.  שנה25למעלה מ 
זכויות הבניה כמעט ואינן משתנות אך כעת 

. הזכויות מוצעות במושעא והמגבלות
הועדה המחוזית מתבקשת לדחות התכנית או 
 .שיתוקנו הפגמים ותצומצם הפגיעה במתנגדים

 

במקום , כלכלי- ויביאו להעלאת ערכם הנדלני
באופן משמעותי ומאידך ישרתו את כל תושבי 

.   האזור
ד המוצעות נקבעים "זכויות הבניה ומספר יח

י יכולת הנשיאה של הקרקע ועל פי נפחי "עפ
על בסיס שיקולים תכנוניים , הבניה הרצויים

. והמדיניות העירונית במקום ובעיר
בנוגע להיקף הזכויות המוצע בהשוואה לזכויות 

י יועצי "נמצא ע, ע תקפה"הקיימות עפי תב
. התכנית כי קיימת התאמה לצרכים ולנדרש

ד בשטח ממוצע " יח650התכנית התקפה מציעה )
,  ר לשטחים עיקריים"  מ100- של למעלה מ

 30% התקפה מציעה זכויות של עד 561תכנית 
ד " יח12 קומות בצפיפות של עד 3במבנים בני 

. (ד" יח520כ כ "סה-לדונם
ראוי    - 'בנוגע לטענות בדבר פגיעה בבעלי המקרקעין וכו**

ד שוב מנהלים   "     לציין כי חלק מהמתנגדים באמצעות עו
     בימים אלה תביעה כנגד הועדה המקומית והועדה   

     המחוזית בגין נושאים אלה על בסיס הטענה לפגיעה   
  .      מתמשכת במקרקעין ובזכויות בה ללא פיצוי

 
ראה ההתיחסויות לעיל בנוגע לקשר בין פינויים 

. בשטחים הציבוריים ובפרטיים
. אין להתלות בין הדברים כפי שפורט לעיל

אולם הדרישה בעיקרה אינה מובנת לאור כך 
שלא ניתן לאפשר ולממש הבניה והפיתוח וכמובן 

. האיכלוס ללא התשתיות הנדרשות
נאמר כי הועדה המקומית רשאית לדחות מתן 

היינו  - היתרי איכלוס עד להשלמת הפינויים
התכנית למעשה נותנת לוועדה המקומית שיקול 

דעת ויכולת ביקורת בין המשימות הציבוריות 
בתכנית ואיכלוס המתקנים הציבוריים לבין 

מילוי צרכים ודרישות במגזר הפרטי ואיכלוס 
. המגורים

 
 
 

. יש לבחון כל דרישה לגופה
 
 
 
 
 

ראוי    - 'בנוגע לטענות בדבר פגיעה בבעלי המקרקעין וכו**
ד שוב מנהלים   "     לציין כי חלק מהמתנגדים באמצעות עו

     בימים אלה תביעה כנגד הועדה המקומית והועדה   
     המחוזית בגין נושאים אלה על בסיס הטענה לפגיעה   

 .      מתמשכת במקרקעין ובזכויות בה ללא פיצוי
 
 
 
 



 החלטה' מס
27/05/2009 

 4- ' ב09-0011

 

2007ת ספטמבר "מבא  40' עמ  

 

ע .ת.התנגדות נ 
א "ל בהתאם לתמ"התכנית גובלת בתוואי רק

 המצויה בשלבי 4/א23א "א ובהתאם לתמ23
אישור 

ע לתכנית הועברה ולא הועברו "התייחסות נת
. מסמכים מתוקנים בהתאם להערות

ע לתכנית עד להשלמת .ת.לפיכך מתנגדת נ
ע לתכנית .ת.התאום וקבלת התיחסות נ

 

 
. ע"מסמכי התכנית הועברו לנת

 התכנית אכן נמצאת בסמוך לתוואי המתוכן 
מוצע לבצע ולשלים תאום תכנוני בנוגע . לרכבת

אולם במהלך התאום . ע לתכנית"להתייחסות נת
התכנוני בלשכת התכנון של הוועדה המחוזית 
סוכם לאור מכלול הצרכים התכנוניים כי יש 

כך שהתכנית בנושא , לאפשר חיבור לדרך לבון
ע "זה אינה תואמת לבקשת נת

 נדרש תאום עם 15.  ס6.11בתנאים להיתר 
ע בנוגע לבקשות והיתרים בתחום "נת

המגרשים הגובלים עם תוואי הרכבת המתוכננת 
. 23א "עפי תמ

 
 

: רשות שדות התעופה בישראל 
תחום התכנית נופל בתחומי הגבלות הבניה 

ג מטיל סביבו "בגין בטיחות טיסה אשר נתב
- לרבות הגבלות בניה בגין גובה ומכשול דקיק

תכנית - 4/2א"כפי שנקבעו בהוראות תמ
ג "המתאר הארצית לנתב

 
יש להורות על שינוי הוראות התכנית כך 

. 2/ 4שתותאמנה להוראות תמא
 

לאור ההתנגדות מוצע לשלב בקשת רשות שדות 
 התעופה בהוראות התכנית

 
 
 
 
 

לקבל ההתנגדות ולהטמיע ההוראות   : המלצה
 .  המבוקשות בתכנית            

 
החברה להגנת הטבע  

קהילת תל אביב יפו והסביבה 
 

: כללי
בתחום התכנית חורשות שניטעו החל משנות 

י תושבי השכונה ומהוות ריאה ירוקה " ע50ה  
 כוללת את 5מ "תמ. לכל אזור הדרום

החורשות במסגרת רצועה מטרופולינית ירוקה 
המתחילה בפארק איילון ומגיעה עד יפו 

. במערב
החברה להגנת הטבע יזמה עם תושבי השכונה 

תכנית רעיונית לפארק המאחד את שטחי 
א יפו הכינה תכנית לפארק "עת. החורשות

החורשות והכוונה להתחיל בפיתוח ראשוני של 
.  דונם מהפארק80

מתוך ראיה מטרופולינית וסביבתית ניתן 
לקשור את השכונה עם העיר תוך המנעות 
מפגיעה בחורשות הקיימות וחיזוק הרצף 

. הירוק
 

: עיקרי הטיעונים
הבניה החדשה ממוקמת על חשבון חורשות   . 1

: יש לצמצם תכסית השטח הבנוי, ותיקות    
 ממוקמים על חורשות 123,125,101תאי שטח 

 ממוקמים 110,111,114,109אלונים תאי שטח 
 מיועד 120תא שטח . על חורשת אורנים

תא .לספורט ונופש ממוקם על חורשת אלונים
 עצי אקליפטוס 2 כולל בתוכו 121שטח 

. ותיקים וחורשת אורנים
י " ע50חורשות האורנים ניטעו השנות ה 
מדובר . תושבי האזור ומהוות משאב טבע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנית המוצעת אינה פוגעת בחורשות הקיימות 
אלא קובעת יעודי קרקע והוראות ליוצרת 

הזדמנות להגדרה סטטוטורית רחבה ועדכנית 
תוך התאמה בין שטחי , פ"ליעודי הפארק והשצ

אכרזת , השטחים הפתוחים, החורש לסוגיהם
פיתוח השטח כפארק מרכזי , רשות העתיקות

לכל שכונות הדרום תוך תאימות מלאה לתכנון 
 . פארק החורשות הנעשה במינהל ההנדסה

 
 
 
 

ככלל במתחם זוהו במסגרת התכנית ובמסגרת 
תכנון פארק החורשות מספר מתחמי חורש 

התכנון המוצע מזהה . שונים ומגוונים 
מטמיע הוראות ודרישות מפורטות ,המתחמים

בנוגע לטיפול בשטחים הירוקים ובסוגי החורש 
ומציע בניה .  בהתאם לאיכויותיהם ולאיפיונם

שככלל אין בהם , אינטנסיבית למגורים באזורים
. פגיעה בעצים ובחורש
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יש . בריאה ירוקה היחידה של דרום העיר
לשמור באופן מקסימלי על העצים הקיימים 

. ולצמצם תכסית השטח הבנוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
התכנית אינה   :  86פארק עירוני בתא שטח . 2

מגדירה מנגנון שלביות שיבטיח את פיתוח       
יש לשלב מנגנון שלביות שיתלה   . השטח    
.  התקדמות הבניה בפיתוח הפארק    

 86    התכנית מורה על הפיכת תא שטח 
לפארק עירוני שישמר ערכים היסטוריים 

אקולוגיים ותרבותיים ויהווה רצף מפארק 
החורשות והרצועה הירוקה בדרום מטרופולין 

היום תא שטח זה מהווה מטרד עקב . תל אביב
טיפוח ופיתוח יהפכו אותה לריאה . הזנחה

ירוקה לכל השכונות הסמוכות ויעלה את 
. איכות החיים

 
אין לאשר התכנית ללא הסדרת מנגנון שיבטיח 

השלמת עבודות הפיתוח בכל השטחים 
הציבוריים הפתוחים במקביל לבניית השכונה 

יש לקבוע בתכנית מנגנון . החדשה ואיכלוסה
שלביות והתלייה בין קדום הבניה למגורים 

. ופיתוח השטחים הציבוריים והפארק
 

 50בני  )גם באזורי חורש בהם עצי אורן בוגרים
בהם יש צורך במקרים רבים - (שנה ומעלה

בהחלפת הפריטים וניתן למקם עצים חדשים 
הפגיעה בחורש - וצעירים באופן גמיש יותר

. מינימאלית
באזורי חורש בהם עצים בעלי איכויות מזוהות 

 . ניתנות הוראות מיוחדות בנוגע אליהם
מבדיקת השטח במהלך - 101,125,123תאי שטח 

קדום התכנון נמצא כי החלק הארי של חורש זה 
 ולכן יעודו 104נמצא במקום בו נקבע תא שטח 

, 101כמו כן מערבית לתאי שטח . פ"נקבע שצ
שבו נמצאים מספר עצים  ,103פ " נקבע שצ123

 ניתנו 101,123,125בתחום תאי השטח .נוסף
הוראות מחייבות המופיעות גם בתנאי ההיתר 

במגרשים אלה בנוגע לטיפול או העתקת העצים 
.   במידה ויידרש

 במסגרת התכנית – 121, 120לגבי תאי שטח 
עולה הצורך לתת מענה לכל השימושים 

 120נמצא כי תאי שטח . הנדרשים באופן מיטבי
ע " הינם התאים המיטביים למתקני גדנ121-ו

תוך שילובם ליחידה אורגנית אחת עם מרכז 
במהלך התכנון לא .  הספורט גורן גולדשטיין

נמצאו על ידינו בתאים אלה עצים בעלי חשיבות 
למעט עץ אקליפטוס אחד הנמצא בתא , ראויה
- במידה ויימצא כי הינו ראוי להעתקה. 121שטח 

יבחן הדבר ויוטמע במסגרת הוראות התכנית 
. ופארק החורשות

חורשת האורנים - לגבי חורשת ההסתדרות
- כשם שצויין לעיל-הסמוכה לסמטת אסירי ציון

קיימת חשיבות סביבתית ובעיקר חברתית 
בשימור החורש לאור הקשר החזק של תושבי 

.  קרית שלום לחורש
שימושי הקרקע נקבעו בהיקף , לאור זאת

. כך מתאפשר שימור המתחם וחידושו.החורש
חלקים מהחורש משולבים במגרש הציבורי 

 .המוצע הסמוך
 
 
 
 

לאור החשיבות הרבה שעיריית תל אביב רואה 
בפיתוח דרום העיר והשטחים הציבוריים 

מינהל , הפתוחים לרווחת תושבי הדרום
ההנדסה בעיריית תל אביב יפו פועל בשנים 

האחרונות לקדום תכנית זאת ובמקביל מקדם 
. התכנון לפארק החורשות על שטחיו השונים

כאשר תכנית האב לפארק החורשות נסתיימה 
 . ונעשתה בהליך ציבורי רחב

צוותי התכנון במינהל ההנדסה ממשיכים בימים 
לאחר הכנת תכנית האב לפארק  בקדום ,אלה 

מינהל . תכנון מפורט למספר מתחמים במקום
 עיריית תל אביב יפו רואים כאמור –ההנדסה 

חשיבות בפיתוח הפארק ומושקעים בנושא 
.  תשומות רבות

בין תכנית זאת לתכנית האב לפארק החורשות 
קיימת קורלציה מלאה ואותם צוותי התכנון 
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כשם שכבר עתה קיימת התניה של פיתוח 
ד " יח300המעבר התת קרקעי עם השלמת 

 
 
 
 
 
 

הוראות שלביות קובעות כי תנאי למתן 
היתרים בתחום התכנית יהיה הכנת תכנית 

עיצוב אדריכלי ופיתוח מחייבת שתאושר עי 
. הועדה המקומית

( 7.1)המתנגדים מציינים שסעיף שלבי ביצוע
. האמור להסדיר שלביות נותר ריק

התרת החלק ריק מאפשרת ליזמים להמנע 
להיכבל בתנאים מוסדרים וידועים של 

.  התקדמות בפיתוח הסביבתי של הפרויקט
מילוי הטבלה בהוראות התכנית יביא להבטחת 

ביצוע הפיתוח של השטחים הציבוריים 
. בפרויקט

 
: מנגנון שלביות מוצע

.  פועלים ועובדים באופן מתואם על התכניות
הכוללת בתוכה את תא  ('א2494)תכנית זאת 

" שטח פארק"  קובעת את יעודו כ86שטח 
ע תקפה ובכך "י תב"במקום שטחים למגורים עפ

. מאפשרת פיתוח במקום
במסגרת התכנית ובמסגרת שכונת קריית שלום 

. שטחים ציבוריים קיימים מפותחים רבים
 של דרך לבון המזרחיתוספת המגורים בצידה 

 86קביעת תא . מתבססת על שטחים אלה
פ "כפארק עירוני ועצם הגדרתו כפארק ולא כשצ
מקומי מכוונת לאופי השימוש בו לרווחת כל 

אי לכך הבקשה להתלית . השכונות בסביבה
בניית המגורים בפיתוח תא שטח זה אינה 

בתכנית זאת שטחים ציבוריים רבים . רלוונטית
.  ומגוונים

פיתוח שטחים אלה נעשה בהתבסס על הצרכים 
העירוניים הרחבים והמקומיים ותכניות היישום 

.  והפיתוח נגזרות מכך
בנוסף יצירת מנגנונים הקושרים ומתלים פיתוח 

המגורים בפיתוח הפארק עלול לפגוע מחד 
בזכויות הפרט וקניינו ומאידך עלול לעכב 
הפיתוח הציבורי במידה והמגורים אינם 

. מתפתחים על בסיס כל מנגנון שמוצע בתכנית
 שלא ניתן לפתחו בטרם 86לעומת תא שטח 

תאי השטח האחרים , קביעת יעודו ביעוד ציבורי
הסמוכים למגרשי המגורים בתחום התכנית 

נעשות עבודות . פותחו ומפותחים בימים אלה
מפותחים שבילי אופניים , בחורשות ההסתדרות

שטחים . ע"וזאת עוד בטרם קבלת תוקף לתב
ציבוריים פתוחים רבים אחרים בקרית שלום 

הממוקמים בשדרת  השכונה פותחו בשנים 
.  האחרונות ותנופת הפיתוח במקום נמשכת

לאור האמור לעיל מוצע לדחות בקשת המתנגדת 
 

הוראה זו נוספה על פי בקשת לשכת התכנון 
עמדת עיריית תל אביב יפו . בועדה המחוזית

שאין לקשור בין הפיתוח הציבורי ושיפור 
איכויותיו בשטחים הציבוריים לסוגיהם לבין 

 יישום המגורים ביעודי המגורים
 
 
 

אחת ממטרות התכנית היא לאפשר בתכנון 
ע "מחודש ועדכני מימוש זכויות מוקנות מכח תב

.   שלא מומשו561
מאפשר שילוב , סל הזכויות המוצע היום בתכנית

המגורים בצד המזרחי של דרך לבון לאחר 
שנבחן כושר הנשיאה בתכנון מיטבי להשתלבות 

סל הזכויות המוצע אינו מאפשר שילוב . בסביבה
. משימות פיתוח עירוניות על ידי בעלי הזכויות

העיקרון המלווה את התכנית כי שטחים 
, י הרשות"ציבוריים המיועדים לפארק יפותחו ע
כלים "סל הזכויות מתבסס על כך ולכן אין 

ליזמים במסגרת שלביות בפיתוח " כובלים
 . הפארק
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: פים"שצ
יש להתנות את פיתוח שטחי המגורים בבנית 

לדוגמה יעוד . ם הצמודים אליהם"שצפי
 לא ינתנו – 112יפתחו תא שטח "- מגורים ב"

היתרי בניה ליעודים אחרים טרם השלמת 
. 112הפיתוח של תא 

היתרי בניה -"6.11יש להוסיף סעיף ל פרק 
 ינתנו במקביל להיתרי 109-110לתאי שטח 

לא ינתנו היתרי איכלוס . 112בניה לתא שטח 
 והיתרי בניה לתאי שטח 109-110לתאי שטח 

נוספים טרם השלמת ההתחיבויות על פי היתר 
. 112הבניה לתא שטח 

: פארק
יש להתנות מתן היתרי בניה ליחידות דיור 

באזורי המגורים בחמישה או שישה שלבים של 
. פיתוח הפארק

יש לשלב בהוראות התכנית כי היתרי הבניה 
ד יהיה "ינתנו בשלבים כאשר היתר בניה ליח

 86מותנה ומשולב בפתוח הפארק בתא שטח 
: כדלקמן

ד ראשונות " יח200תנאי למתן היתרי בניה ל
על פי התכנית יהיה מתן היתר בניה לפיתוח 

עם השלמת בנית .  כיעודו כפארק86תא שטח 
. 86ד יושלם הפיתוח של כ שליש מתא " יח200

השלמת הפיתוח תהיה תנאי למתן היתר בניה 
. ד נוספות"ליח

ד נוספות יושלם הפיתוח " יח200עם השלמת 
השלמת הפיתוח תהיה . של שארית הפארק

. ד נוספות"תנאי למתן היתר בניה ליח
תנאי למתן היתר איכלוס יהיה השלמת כל 
 86ההתחייבויות המופיעות בהיתרי בניה לתא 

. ופתיחת וחניכת הפארק לציבור
 

: הוראות כלליות
נקבע כי הועדה המקומית רשאית לדחות מתן 

עד  (6.13)היתרי איכלוס בתחום התכנית 
למשל - השלמת מטרות ציבוריות מסוימות

הכל - התקנת תשתיות ציבוריות ופתוח סביבתי
לשם מתן שירותים סבירים לנושא הבקשה 

.  להיתר
 

יש להתנות היתרי איכלוס בעמידה במטלות 
הפיתוח הסביבתי ללא קשר לסבירות 

אלא רק להתחיבויותיו של היזם . השירותים
. ולחובותיו על פי היתרי הבניה

 
הגברת שקיפות המידע בנושא פיתוח . 3

 :פים בפרויקט"השצ
ים יהיה בכפוף לאישור "נכתב כי פיתוח השצפ

תכנית עיצוב ופיתוח נופי שתובא לאישור 
( 5'  ס4.8.2).ע או מי מטעמו"מה

המתנגדים טוענים כי המידע המובא לוועדה 
פ "המקומית לגבי מהותו ועיצובו של השצ

חשוב לציבור לא פחות מהמידע במובא לה 
למידע עשויה להיות . בעניין הביניינים עצמם

השפעה על תושביה העתידיים של קרית שלום 

בהמשך למתואר לעיל בנוגע לעקרונות התכנית 
: והפיתוח במקום ובנוסף
יזם "מובלת על ידי -התכנית אינה מקודמת

מרבית בעלי הזכויות למגורים בתכנית , "בודד
' מס, משפחות:הינם פרטיים כ (561על בסיס )

לכן כל מנגנון היוצר ,מועט של חברות קבלניות
שלביות בפיתוח המגורים ומתלה מחויבויות של 

 . אחד באחר אינו מתאים לתכנית זאת
פארק החורשות אמור לשרת את דרום העיר 

כ "והשכונה המוצעת הינה חלק מסה, כולו
. המשתמשים החזויים להנות מהמקום

אי לכך שלביות בפיתוח הפארק אינה תלויה אך 
ורק במגורים המוצעים בתכנית זאת אלא 

. בראיה מרחבית כוללת של פיתוח הדרום
מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
י המתנגדים  "מוצע לדחות המנגנון המפורט ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התכנית למעשה נותנת לוועדה המקומית שיקול 
דעת ויכולת ביקורת בין המשימות הציבוריות 

בתכנית ואיכלוס המתקנים הציבוריים לבין 
מילוי צרכים ודרישות במגזר הפרטי ואיכלוס 

. המגורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תוך , כפי שנאמר לעיל, תכנית זאת מקודמת 
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. צפון מערב ועל התושבים הקיימים
הליכי קבלת ההחלטות של מהנדס העיר אינם 
שקופים לציבור כמו עבודת הוועדה המקומית 

על הוועדה המקומית לדון ולאשר תכנית 
. פים בתכנית"העיצוב והפיתוח הנופי של השצ

 
פים "נדרש פירוט רב יותר לגבי פיתוח השצ

בניית המגורים . כבר בתכנית המפורטת
בתכנית ובנספח מוסדרת בצורה מלאה 

ויסודית לעומת זאת לגבי השצפים נכתב כי 
פיתוח כל תא שטח כפוף לאישור תכנית עיצוב 

ופיתוח נופי שיהיו בה פתרונות עיצוב פיתוח 
אך לא ברור מה הפתרונות או מה ... וכו

לא ברור מהם . העקרונות המנחים אותם
מלבד איסורי בניה . העקרונות והפתרונות

כגדרות או שימושי מסחר וכד אין ציון לגבי 
. עקרונות העיצוב

 
פים יאפשר לוועדה לבחון "מתן מידע לגבי השצ

את הפרויקט לפני אישורו ישרת את האינטרס 
הציבורי ויאפשר התנגדויות וזרוז הליכי 

. פיתוח
על תכנית העיצוב והפיתוח להיות כפופה 

לתכנית העיצוב והפיתוח . לתכנית המפורטת 
העקרונות שנקבעים בתכנית . אין מימד חוקי

המפורטת אינם ניתנים לשינוי בתכנית העיצוב 
והפיתוח הנופי משום שלציבור אין כל אפשרות 

. להגיש התנגדות למוצע
 
 
 
 
 
 
השכונה החדשה קוטעת את רצף . 4

.   החורשות
מוצע לצמצם את הבינוי ולרכזו לאורך קבוץ       
:  גלויות    

    דרך לבון הקיימת מחלישה אפשרות של   
    קשור בין החלק המזרחי לחלק המערבי של   

על מנת להדגיש את עיקרון הרצף   .     התכנית
    הירוק מוצע לבטל הבניה לאורך דרך לבון   

    וצמצום השטח הבנוי לאורך דרך קיבוץ   
.     גלויות עד דרך לבון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. קורלציה עם תכנית האב לפארק החורשות
תכנון פארק החורשות נעשה בשקיפות מלאה 

החל מבעלי עניין , תוך שיתוף ציבור רחב
כדוגמת המתנגדת ועד לתלמידי בתי ספר 

. בסביבה ותושבי השכונות
הטענה לחוסר שקיפות לציבור במהלכי התכנון 

של מהנדס העיר ובפרט בעניין תכנית זאת 
. ופארק החורשות מופרך

עיצוב ופיתוח השטחים יעשה בעתיד על בסיס  
.  תכנית פארק החורשות

פים מקודם במערכת העירונית בין "פיתוח שצ
ע "ש ואגף שפ"בת, אדריכל העיר, מהנדס העיר

ונעשה תוך בחינה מדוקדקת של התכנון 
. והביצוע

לועדה המקומית מובאים תכניות פיתוח ובינוי 
בהיקף רחב הבונות מתווה לפיתוח שעל פיהן 

. פ בהיקפים מצומצמים"מקודמים השצ
 

תכנית צפון מערב שלום הינה תכנית ייחודית 
בהתיחסותה בנוגע לשטחים הציבוריים 

י המתנגדת בתכנית "בניגוד לנאמר ע. הפתוחים
הוראות מחייבות בנוגע לפיתוח המקום על בסיס 

התכנית כוללת , ערכיו ההיסטוריים והבוטנים 
העצים בו , הנחיות  מפורטות הנובעות מהשטח

.  'וכד
 

מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בתכנית קיים פתרון אינטגרטיבי המשלב בין 
הבינוי מזרחית ללבון השטחים הציבורים 

הפתוחים לסוגיהם תוך יצירת איכויות מקומיות 
.  בכל אזור

הבינוי המוצע יוצר מגוון של תאי שטח פתוחים 
וירוקים לשימושים שונים ומיקום הבינוי לאורך 
לבון ובהיקף חורשת ההסתדרות אינו פוגע ברצף 

. החורשות וברצף התיפקודי
לרצף הויזואלי הפתוח אין משמעות אמיתית 

י דרך קבוץ "לאור זאת שהשטח ממילא נחצה ע
. גלויות

בהתייחס להצעת המתנגדת לרכוז זכויות 
הפתרון אינו מקובל - מגורים לאורך קבוץ גלויות

בחינת , ואינו תואם המדיניות העירונית כמו כן
הצעת במתנגדת מעלה צפיפויות שאינן סבירות 

גובה מבנים שאינו תואם , ומתקבלות
. 'האוכלוסיה ומאפשר תפקוד סביר בסביבה וכד
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התעלמות מדרכים קיימות ומהצורך  . 5
הצעה   ,  בקישור השכונה למרחב הסובב   
 לחיזוק החזית המסחרית לאורך דרך    
: קיבוץ גלויות    

   שנים של הזנחה והעדר ראיה כוללת של   
   מרחב דרום תל אביב יצרו מצב של שכונות   

   בודדות הממוקמות בין נתיבי תחבורה או   
.     אזורי תעשיה

 
 
 
 
 
 
 

 מציין חובת חזית מסחרית בקומת   6.1    סעיף 
 ואפשרות   97   הקרקע של המבנים בתאי שטח 

מוצע חיזוק הדופן    . 125   לחזית מסחרית בתא 
   העירונית המסחרית בכיוון דרך קיבוץ 

. גלויות
 
 
 

: סכום
המתנגדת מצדדת בפיתוח שכונות דרום תל 
אביב שיאפשר ויגדיל את רווחת התושבים 

. אך לא על חשבון חורשות ותיקות קיימות
בכדי לשמור על הצמחייה הקיימת יש להגיע 

לצמצום תכסית הבניה והצמדת האזור הבנוי 
. לדרך קבוץ גלויות

לאור הקשיים העומדים למערכת העירונית 
 .פים מוצע מנגנון שלביות משופר"במימוש שצ

 
 
 
 

בהתיחס לטיעון של חוסר ראיה כוללת בדרום 
. עובדתית והיסטורית הטיעון אינו מדויק, העיר

ראוי לציין כי רק במהלך העשור האחרון נערכו 
תכניות אב ומדיניות רבות לשכונות ומתחמים 
בדרום תוך יצירת כלים למרחב עירוני משולב 

פלורנטין מתחם , תכניות כדוגמת שפירא)
גם שנים לפני כן ,  ('מבואות יפו וכד, התחנות

נערכו פעולות תכנוניות ואחרות כוללות בדרום 
. שאין זה המקום לפרטן

 
 

במסגרת תכנון שכונת קרית שלום מוצעות 
בהיקפים ' זכויות לשימושי תעסוקה מסחר וכד

.  מטר מזרחה200מספקים במרחק של כ 
במסגרת התכנון של תכנית זאת נמצא כי 

שימושי המסחר והזכויות המוצעות אמורות 
. לתת מענה לצרכים

מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
 
 

,  התכנון אינו על חשבון חורשות ותיקות
.  לחורשות אלהתכנון תומך ומאפשראלא 

, בשטחים הפתוחים, תכסית הבניה המוצעת
ע מאפשרת באופן "התפוסים היום על ידי הגדנ

, אינטגרטיבי מענה לזכויות המוקנות
למתן אפשרות לפיתוח , להתחדשות עירונית

פארק החורשות ללא פגיעה כלל באיכויות 
זאת תוך כדי השתלבות בציר הירוק . המקום

 .5ובמרחב הציבורי שנקבע בתממ 
 .ראה לעיל–התיחסות למנגנון השלביות 
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 :  קבוצה של תושבים מקרית שלום  
 ד מיכל ינאי"י עו"ע
 

: נושאי ההתנגדות
אי קיום הבנות שהושגו בתהליך שיתוף   . 1
 : התושבים בהכנת התכנית   

יוזמי התכנית מתגאים בכך שהתכנית נעשתה 
בשיתוף ציבור עם זאת שיתוף הציבור היה 

חלקי וטענות שהועלו על ידי הציבור לא נלקחו 
. בחשבון

עיריית תל אביב יפו יזמה את התכנית תוך 
מטרת . שיתוף נציגים ופעילים מקרית שלום

התהליך היתה ליצור תהליך של שיתוף פעולה 
בפיתוח התכנוני של המרחב הציבורי בתחום 

התכנית והטמעת הצרכים העולים במרחב 
. הציבורי בתחומה

 
המתנגדים טוענים כי התכנית אינה טועמת את 

י האדריכלים וצוות "האינפורמציה שהוצגה ע
טענות והצעות . דרום של מנהל ההנדסה

: שהועלו לא הוטמעו בתכנית
 גובה הבניינים גבוה מהמסוכם-

סוכם על בניה גבוהה בפינת לבון קבוץ 
התכנית . גלויות ועל בניה נמוכה לאורך לבון

 . קומות19המופקדת שלושה בניינים בני 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

במסגרת קדום התכנית הוחלט על מהלך 
, לאור זאת. לשיתוף וידוע תושבי קרית שלום

שולבו בצוות התכנון יועצות חברתיות לקדום 
. נושאים אלה

תהליך שיתוף הציבור שכלל נציגים ופעילים 
הכולל את ועד הפעילים מקרית שלום נעשה 

בסיוע ושיתוף פעולה בין מינהלת הרובע למינהל 
. ההנדסה

הרצון היה ליצור תהליך של שיתוף פעולה 
 בתחום המרחב הציבוריבפיתוח התכנוני של 

התכנית והטמעת הצרכים העולים במרחב 
נערכו מספר מפגשים עם . הציבורי בתחומה

: נציגים ופעילים בשכונה שכללו בין היתר
סדנה קצרה להכרות חוק התכנון , סיורים בשטח

הצגת , הכרת תכניות בסביבה, ע"וקדום תב
, המתווה התכנוני ועקרונותיו בתכנית זאת

בדיאלוג עם . ',ההזדמנויות האילוצים וכד
התושבים הועלו נושאים שחלק גדול מהם 

שימור , צמצום פגיעה בחורשות:הוטמע בתכנית
ע בשכונה "השארת גדנ, חורשות האלונים

פתרון חניה , ומיקומו בסמוך לגורן גולדשטיין
דרכי גישה נוחות , סביר לבאי מרכז הספורט

יציאות וכניסות לשכונה המוצעת , לפארק
. ולמרכז הספורט שלא דרך השכונה הקיימת

ד בשכונה "יח' הקטנה ככל האפשר של מס
שמירה על בניה נמוכה יחסית , המוצעת

. בסמיכות לשכונה הקיימת
 

לאחר מכן נבחנה התכנית והוטמעו בה חלקן 
מזעור פגיעה ).הארי של הנושאים שהועלו

השארת מתקני , שימור חורשת האלונים, בחורש
גדנע בשכונה בינוי נמוך יותר בקרבת המבנים 

הפיכת הקשר מתחת לדרך . הקיימים והחורש
.  לבון לאיכותי להולכי רגל

ד בשכונה החדשה והצורך בבניה "היקף יח
במהלך שיתוף הציבור . גבוהה נשאר במחלוקת

 קומות לאורך לבון עם 14-16הוצגו מבנים בני 
התקדמות התכנון נסתבר כי בכדי לתת מענה 

לזכויות הנדרשות ולשמור על בינוי נמוך 
בסמיכות לשכונה יש צורך בהעלאת גובה 

התכנית הציעה לשמור על . המבנים לאורך לבון
העיקרון של הרחקת הבניה הגבוהה מהשכונה 

. הקיימת
ראוי לציין כי הועדה המקומית במסגרת 

הדיונים הראשונים בתהליך אישורה של התכנית  
דרשה מיצוי הליכי שיתוף הציבור עם תושבי 

הנושא היה תנאי להמשך קדום . קרית שלום
התכנית וצוות התכנון נדרש לדווח ולהציג בפני 

הוועדה המקומית בטרם המשך קדומה את 
התכנית הומלצה להעברה לדיון . ממצאי המהלך
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 פגיעה בחורשת האלונים: 

הובטח שחורשת האלונים לא יפגעו לעומת 
זאת בתכנית המופקדת יש פגיעה מסיבית 

. בחורשת האלונים
 

 דרכי הכניסה לשכונה: 
בשיתוף הציבור דובר על כניסה ויציאה 
. לשכונה החדשה רק מדרך קיבוץ גלויות

. בתכנית שהופקדה נוספה כניסה מדרך לבון
המתנגדים חוששים שכניסה מדרך לבון תהפוך 

את ציר עופר כהן לכניסה הראשית לשכונה 
. הותיקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 כמות יחידות דיור: 

 – בבניה 20% התכנית מציעה תוספת של 
תוספת זאת לא נעשתה . ד" יח650כ של "סה

. בהסכמת ציבור התושבים
 
 
 
 
 
 
התכנית פוגעת בחורשות הקיימות ונוגדת . 2

 .את רעיון רצף פארק החורשות
קיימת סתירה בין תכנית זו לתכניות נוספות 

פארק "תכנית - י העירייה"שמקודמות ע
חורשת ההסתדרות ותכנית , "החורשות

. השימור
המתנגדים תמהים לגבי השתלבות הבניה 

המוצעת ואיך היא עולה בקנה אחד עם פארק 
התכנית מציעה בנייה מאסיבית על . החורשות

החורשות ויצירת חיץ הפוגע ביצירת רצף של 
. החורשות לפארק רובעי

 עולים על חורשות 101,120,123,125תאי שטח 
 110,111,114,109תאי שטח . אלונים ותיקות

 עולה 121תא שטח . עולים על חורשת אורנים
על שני עצי אקליפטוס עתיקים וחורשת 

התכנית עולה על תכנית לפיתוח . אורנים
חורשת ההסתדרות ושביל האופניים המקשר 

. את חלקה הצפוני והדרומי של החורשה
התכנית אינה עולה בקנה אחד עם תכנית 

. שימור המורשת הבנויה שעליה עמלה העירייה
 קיים מבנה ערבי עתיק שלא יוכל 121ביחידה 
. להשמר

 
 
 

.  לועדה המחוזית רק לאחר מהלך זה
 

ראה התיחסות ומענה בהתנגדות החברה להגנת 
. הטבע

 
 
 
 

של " שלם"בכדי לתת מענה הולם לתיפקוד 
מרכז ,  השכונה החדשה, השכונה הקיימת

ע "הספורט גורן גולדשטיין ומתקני הגדנ
המוצעים תוך מזעור הפגיעה התחבורתית 

לאור ריבוי - בעיקר בחודשי הקיץ)בשכונה 
החניה הלא מוסדרת של אורחי מרכז הספורט 

ומכיון , (ע בכל השכונה כולה"ומתקני הגדנ
שהתכנית מציעה לחזק את רחוב עופר כהן כציר 

הוצע , הולכי רגל תוך שמירה על איכויות הפארק
י לשכת התכנון בועדה המחוזית פתרון של "ע

גם כאן מיקום הכניסה . כניסה נוספת דרך לבון
ואיפיונה נבחן על בסיס הרצון למניעת פגיעה 

. בחורש ובמבנים בעלי ערך
 

במהלך שיתוף הציבור הוגדרו הנושאים 
מרביתם בעניין - והסוגיות שמובאים לדיון

במהלך שיתוף . המרחב והשטחים הציבוריים
הציבור נאמר והוסבר כי הזכויות למגורים 

ע תקפות ותוספת "בבסיס התכנית מוקנות בתב
הזכויות המוצעת ניתנת בגין שיני בסטטוס 

בדיווח בנושא שיתוף הציבור . (מושעא)הקנייני
. נאמר כי נושא זה נשאר במחלוקת

 
 
 
 

ראה התייחסות ומענים בהתנגדות החברה 
. להגנת הטבע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבנים ראויים לשימור סומנו במסגרת פארק 
 לא זוהה 121המבנה בתא שטח . החורשות

. ככזה
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התכנית אינה נותנת מענה למצוקה   . 3

:  הקיימת של מוסדות החינוך    
 

ס "ח היצע קיים ומתוכנן של ביה"על פי דו
א  וביפו שהכין המתכנן גדעון "יסודיים בת

 קיימת בדרום תל אביב מצוקה 2008לרמן ב 
השכונה מכילה אוכלוסיה . במוסדות חינוך

 (חילונית ותיקים ועולים, דתית)הטרוגנית
התכנית מציעה . קיים צורך בכיתות קטנות

. מוסדות חינוך כגן ומעון
המתנגדים דורשים תוספת של מוסדות 

.  לשירות כל השכונה
 
 
 

 
צפוי עומס כבד על נתיבי תנועה בשכונה . 4

הותיקה כתוצאה מחיבור דרך הגישה לשכונה 
 .החדשה עם דרכים קיימות

 
. שכונת קרית שלום מאופיינת ברחובות צרים

הכניסה לשכונה דרך כביש לבון תהפוך 
בזמנים של עומסי תנועה " קיצור דרך"ל

ותכניס עומסי תנועה גדולים לשכונה הקיימת 
קיים חשש מגדול רמת זיהום האויר . השקטה

. ומסכנה להולכי רגל וילדים
 
 
 
 
 
 

המתנגדים מבקשים למנוע כניסה של כלי רכב 
נוספים לשכונת קרית שלום תוך הבטחת 

אנו . מעמדה של דרך עופר כהן כציר ירוק
מציעים שהכניסה לשכונה החדשה תהיה 

.  צפונית ואקסלוסיבית לשכונה החדשה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :הצעה לשלביות בפיתוח האזור החדש. 5

 
 
 
 
 
 
 

במסגרת בדיקות שעורכת היחידה לתכנון 
, אסטרטגי במנהל ההנדסה באופן תדיר ושוטף

נמצא כי שטחי הציבור המוצעים במסגרת 
השטחים הקיימים בתכנית מתחם , תכנית זו

ברנר ושטחי הציבור במרחב השכונה הקיימת 
נותנים מענה לצרכים החזויים בשכונה ולתוספת 

הפעילות ומתן , אופי השימוש. האוכלוסיה בה
, מענה לצרכים השונים במסגרת כיתות הגן

אך לא , נבחן ומקבל מענה ' המעונות וכד
. ע"במסגרת תב

מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
 
 
 
 
 
 

התכנון התחבורתי המוצע בתכנית והכניסה דרך 
הרחוב המוצע בתכנית וחיבורו לדרך לבון אמור 

למזער התנועה והמעבר דרך השכונה הקיימת 
ולאפשר כניסות ויציאות דרך חדשה ברוחב 

.  מתאים לנפחי התנועה החזויים
 (קבוץ גלויות, דרך לבון)חיבורים אלה לסביבה 

ימנעו למעשה כניסות בלתי מוסדרות של כלי 
.  רכב דרך אותם רחובות צרים

אולם , התכנון המוצע מאפשר כניסה דרך לבון
לכן . פ"המרחב הסמוך לדרך המוצעת קבוע כשצ

האפשרות היחידה לכניסה לשכונה הקיימת 
. תהיה במסגרת הדרכים המיועדות לכך בשכונה

 
התכנית קובעת את דרך עופר כהן כציר ירוק 

.  במסגרת פארק החורשות
, במהלך התכנון נבחנה כניסה צפונית למתחם
אולם לאור שטחי החורש המפותחים בצפון 

והמורכבות התחבורתית , והרצון לשמרם מחד
. מוצעת כניסה דרך לבון (דרך בן צבי)בצפון 

   
התכנית נותנת מענה תחבורתי הולם לשינויים 

במסגרת התכנון . המוצעים על ידיה ובסביבתה
וקדום התכנית נבחן התכנון המוצע על רקע 

. תכנית התחבורה הכללית לכל דרום מערב העיר
התכנית בחנה ההשפעות התחבורתיות בסביבה 

התכנית  , הקרובה ובדרום העיר בכלל לאחר מכן
התכנית המוצעת . עודכנה ברזולוציה מתאימה

והתכנון בסביבה נותנים מענה הולם לשינויים 
דרישות תכנוניות של גורמי תכנון . העתידיים

במשרד התחבורה , שונים בועדה המחוזית
ע הוטמעו בתכנית והתכנית קבלה את "ובנת

. אישורם
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תושבי השכונה מברכים על קביעת והבטחת 
. פ וחיזוק ערכי המקום"פיתוח השצ

 
המתנגדים מבקשים השלמת עבודות הפיתוח 

פ במקביל לאיכלוס השכונה "של כל השצ
. החדשה

 
: סכום

תושבי השכונה תומכים בחיזוק והתחדשות 
אולם השכונה המתוכננת לא . דרום העיר

תורמת ומשפרת את מצבה של השכונה 
. הותיקה במאום

הבניה האינטנסיבית מעמיסה על מוסדות 
הציבור והתחבורה העמוסים ומקטינה את 

. כמות השטחים הפתוחים
המתנגדים מציעים שתכסית הבניה 

תצומצם ותרוכז לאורך דרך קבוץ גלויות כך 
תמוזער הפגיעה בחורשות הקיימות וברצף 

יש להתנות את פיתוח הבניה בפיתוח . הירוק
יש צורך להסדיר מערך . פארק החורשות

תחבורה שלא יפגע בשכונה ושמערך מוסדות 
. החינוך לא יפגע

 
: 90דיירי בית בקבוץ גלויות 
: הדסה כהן ויפה פנחסוב

 
: נושאי ההתנגדות

הבניה המוצעת תפריע ותסגור אותנו מכל 
אויר , הצדדים הדבר יגרום לפגיעה בשמש

. ואור מכל הכיוונים
 

. המתנגדים מציעים לבנות הבניה במערב
 
 
 

 

מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
 
 
 
 

. ראה המענים שנתנו לעיל
 
 
 
 
 
 

. ראה המענה בהתנגדות החברה להגנת הטבע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבית בקיבוץ גלויות בו דרים המתנגדים ממוקם 
במתחם ואף הוא ראוי למהלכי התחדשות 

אולם המבנה אינו נכלל בתכנית בשלבה . ושינוי
הראשוני לאור שיקולים הנובעים מסיכויי 

.  המימוש הנמוכים בו
 לאור הרצון והצורך בשינוי באזור ומתן מענה 

 הוחלט 561ע "י תב"למימוש זכויות המוקנות עפ
לקדם את תכנית ולתת במסגרת התכנית מתווה 

מוצע לצירוף המגרש המדובר למהלך התכנוני 
זאת במידה ובעלי הזכויות במגרש יחפצו , הכולל

. בשינוי במגרשם
במידה ובעלי הזכויות במגרש יגיעו לרוב 

ע המשתלבת "ולהסכמות יוכלו לקדם תב
.  בתכנון

מוצע לדחות דרישת המתנגדת 
 

 
 
 
 
 
 
 



 החלטה' מס
27/05/2009 

 4- ' ב09-0011

 

2007ת ספטמבר "מבא  50' עמ  

 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (7החלטה מספר ) 20/05/2009מיום ' ב09-0010בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

. עירית סולסי הציגו את התכנית' איתן בן צבי ואדר
:  עיקרי התנגדותם הוא' המתנגדים השמיעות את התנגדותם לתכ

 הציג מצגת מטעמו ופירט את ההתנגדות כך שהתכנית לא מציע מנגנון –להגנת הטבע ' גיא נדרי מחב
. יחס בין התקדמות הבניה לפיתוח הירוק שנמצא בחלק המזרחי של התכנית, שלביות

אין רפרצליה ואין ' ד משה שוב טוען שאסור לבנות במקום גם אם התכנית תקבל תוקף מכיוון שבתכ"עו
. טבלאות איזון

פיתוח של גינה ללא '  טוענת שהשיתוף ציבור היה לא תקין והציגו להם תכ–קרית שלום ' תושבי שכ
. בניינים

. זיהום אויר כתוצאה כמבניה מסיבית במקום, חוסר במוסדות חינוך בשכונה
. מבקשים בתכנית סעיף שמחייב ביצוע הפארק שעד שהפארק לא יבוצע לא יקבלו טופס איכלוס לבניניים

מבקשים לא לאשר את התכנית עד שלא יבדקו את הצרכים של , כל האזור מוצף בעובדים זרים ונרקומנים
. התושבים בשכונה

קרית שלום עשירה בשטחים ירוקים ,  אין מחסור בשטחים חומים בשכונה–איתן בן צבי ענה להתנגדויות 
השכונה החדשה לא מעמיסה על השטחים החומים במקום באופן שנדרש לקבוע שטחים חומים , פתוחים

. נוספים מעבר למוצע בתכנית
הגדלת הזכויות נבע כתוצאה משינוי קנייני במקום השמאי קבע שיש צורך להוסיף זכויות כדי לפצות את 

. בעלי הקרקע באופן יחסי לשינוי הקנייני
. אין הגיון לקבוע שלביות כאשר מדובר בהרבה בעלים ופיתוח ציבורי שמיועד לכלל תושבי הדרום

' נעשתה הפרדה בין תכנית זו לבין תכ. ד שוב הנושא נמצא בדיונים בבית משפט"בנוגע להתנגדות של עו
. מ בדרי לזרז הקידום הסטטוטורי"איחוד וחלוקה בסו

. נעשה שיתוף ציבור מלא בתכנית עם התושבים בשכונות כולל הגופים הירוקים בתכנית ובפארק החורשות
התושבים מבקשים לרכז את הבינוי לאורך קיבוץ גלויות את המגדלים הגדולים ולהוריד את הגובה 

. לבניינים המתקרבים לשכונה
לא יהיה להם אור ,  הציגה את התנגדותה שבניינים יחסמו אותה– 90מתנגדת יפה פנחסוב  מקיבוץ גלויות 

.  דיירים כולם מבוגרים ולא היו מעוניינים להצטרף לפרויקט כשהוצע להם8הבנין שלהם הוא ', אויר וכו
. חברי הועדה מבקשים שמינהל החינוך יפתור את בעיה החינוך ומוסדרות ציבור בשכונה

חברי הועדה מבקשים לבדוק אופציה של להעביר חלק מהמבנים בדרום ולמקמם לאורך קיבוץ גלויות כדי 
. לשחרר את הפארק

. כרמלה ותמר מבקשים לצאת לסיור במקום
 D – ו Aחלופת בינוי המזיזה את המבנים במגרשים /דורון ספיר מציע בהתייחס להתנגדויות לבחון הצעה

. לתא השטח לאורך קיבוץ גלויות (המגרשים הדרומיים ממזרח לחורשת האלונים)
 

 :הועדה מחליטה
הוחלט להמליץ  (תמר ואהרון,  כרמלה– נגד 3, ארנון ודורון, דן, אסף,  גפן– בעד 5)לאחר הצבעה בעניין 

 אשר ממוקמים H מעל D-  וA –לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן ולבחון הזזת יחידות מ 
. ועדת רישוי לאישור הועדה (27.5.2009)לאורך קיבוץ גלויות יש להציג את התכנית המתוקנת בשבוע הבא 

. ( חדרים3דירות )ר " מ75- יש להוסיף בתכנית דירות קטנות החל מ
. יש לדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט בדרפט לתת תוקף לתכנית

 
דן להט ותמר , שמואל גפן, אסף זמיר, אהרון מדואל, ארנון גלעדי, כרמלה עוזרי, דורון ספיר: משתתפים

זנדברג
 
 

דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה   (4החלטה מספר ) 27/05/2009מיום ' ב09-0011בישיבתה מספר 
: בתכנית והחליטה

 
: מהלך הדיון

איתן בן צבי הציג חלופת הבינוי שבה רוחב הפארק בין מרכז גורן גולדשטיין למגרשי המגורים המוצעים 
גובה המבנה . ד למבנה המוצע לאורך קיבוץ גלויות"בתכנית הורחב באופן משמעותי תוך העתקת יח

.  קומות18 –בחלופה זאת כ 
. אהרון מדואל מתנגד לאישור התכנית



 החלטה' מס
27/05/2009 

 4- ' ב09-0011

 

2007ת ספטמבר "מבא  51' עמ  

 

 
: הועדה מחליטה

הוחלט  ( תמר ואהרון– נגד 2, להט וארנון, מזרחי, כרמלה, בביוף,  דורון– בעד 6)לאחר הצבעה בעניין 
להמליץ לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות בחלקן להרחיב רוחב השטח הפתוח בפארק תוך הזזת 

.  אשר ממוקם לאורך קיבוץ גלויותH למגרש D – ו A –יחידות ממגרשים  
. ( חדרים3דירות )ר " מ75 –יש להוסיף בתכנית דירות החל מ 

. יש לדחות את שאר ההתנגדויות כמפורט בדרפט ולתת תוקף לתכנית
 

שמוליק מזרחי , ארנון גלעדי, דן להט, תמר זנדברג, אהרון מדואל, בנימין בביוף, דורון ספיר: משתתפים
. וכרמלה עוזרי

 


